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Deadline voor 
volgende Klankwijzer
Op 18 september verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigin-
gen van activiteiten tussen 20 september en 25 november worden uiterlijk 
MAANDAG 20 AUGUSTUS bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt 
voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, 
concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bij-
zondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een 
zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering 
van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

NK solisten SMP in Berlicum
De KNMO-doelgroep Show, Mars en Percussie houdt zaterdag 16 juni in Den 
Durpsherd in Berlicum de Nederlandse kampioenschappen voor solisten en kleine 
ensembles. Muzikanten die tijdens een regulier solistenconcours of een bonds-
wedstrijd minimaal 85 punten behaalden, strijden om de nationale titels in zes 
divisies. De uitvoeringen worden beoordeeld door Leon Camp, Maarten Rongen, Rob 
Janssen en Jos Schroevers. Nieuw dit jaar is dat Adams Muziekcentrale in Ittervoort 
twee marimba’s, twee xylofoons en een set pauken beschikbaar stelt zodat de deel-
nemers die niet meer zelf hoeven mee te brengen. Foto: FV Media Producties.

Europese wedstrijd voor 
fluitisten en trompettisten 
De UGDA-Muziekschool in Luxemburg houdt zondag 11 november in het Conser-
vatorium van de stad Luxemburg een Europees jeugdconcours voor solisten op 
fluit en trompet, en kamermuziekensembles met voornamelijk blaasinstrumenten. 
Deelname is mogelijk op zes niveaus, van beginners tot gevorderde muzikanten tot 
maximaal 26 jaar. Informatie: www.ugda.lu/ecomus.

Landelijke Zomer Play-in in Zeist
Zondag 15 juli vindt in zalencentrum ‘t Trefpunt in Austerlitz (Zeist) voor de achtste 
keer de Landelijke Zomer Play-in plaats. Blaas- en slagwerkmuzikanten uit het hele 
land komen samen om voor één dag een groot harmonie-/fanfareorkest te vormen. 
Onder leiding van Leo Simons worden onder meer filmmuziek zoals Exodus, het 
concertwerk Cinemania (Robert Finn), nummers van Madonna, de medley Vive la 
France en de stukken Good Cooperation en Rob de Nijs in Concert van de dirigent 
zelf ingestudeerd. Het programma wordt om 19.00 uur op het Dorpsplein in Auster-
litz uitgevoerd. Voorgaande jaren bestond het orkest uit meer dan 100 muzikanten. 
Informatie: www.play-in.info.

Verplichte werken NBK bekend
Het Repertoire Informatie Centrum (RIC) heeft de verplichte werken voor de Neder-
landse Brassband Kampioenschappen geselecteerd. De kampioensdivisie krijgt 
een splinternieuw werk van Rob Goorhuis (foto) voor de kiezen. Zijn compositie 
Trajectum is geïnspireerd op het Romeinse verleden van de stad Utrecht en verwijst 
naar het gelijknamige Romeinse fort aan de Rijn. De eerste divisie buigt zich over 
de klassieker High Peak uit 1969. Eric Ball componeerde dit vierluik van natuur-
verschijnselen destijds voor de nationale kampioenschappen van Groot Brittannië. 
De tweede divisie legt Sinfonietta: The Town beneath the Cliff (Philip Sparke) op de 
lessenaar. Het vierdelige werk stamt uit 2017 en is geschreven in opdracht van het 
Noorse Holmestrand Ungdomskorps als keuzewerk voor de Noorse kampioenschap-
pen. Van de hand van Thierry Deleruyelle spelen de bands in de derde divisie Viking 
Age over het tijdperk waarin Scandinavische strijders en kooplieden hun stempel 
op de geschiedenis drukten. De bands in de vierde divisie gaan de strijd aan met 
Second Suite (Gustav Holst). Oude Engelse volksmelodieën vormen de basis voor 
dit testpiece uit 1911. De 38e NBK zijn op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober in 
TivoliVredenburg in Utrecht. Foto: FV Media Producties.

Play-in in Dordrecht 
Zaterdag 30 juni 2018 houdt Drechtstad Muziekvereniging een play-in voor blaas- 
en slagwerkmuzikanten. Het eendagsorkest studeert onder leiding van Xandra 
Zijlstra diverse musicalwerken in, die om 16.45 uur tijdens een afsluitend concert 
voor publiek worden uitgevoerd. Informatie: meedoen@drechtstadmuziek.nl. 

23e Streekfestival in Bodegraven
Zaterdag 3 november houdt de stichting Streekfestival het 23ste festival in het Everts-
huis te Bodegraven. De vakjury bestaat uit Danny Oosterman en Rob Goorhuis. Het 
festival is geen concours; er worden geen prijzen toegekend. De orkesten ontvangen 
wel juryrapporten met opbouwende kritiek waarmee ze samen met hun dirigenten 
aan de slag kunnen. De speeltijd bedraagt 25 minuten. Deelname staat open voor 
orkesten van alle niveaus. Informatie: www.streekfestival.nl. 

KORT NIEUWS

4



Robbert Vos leidt jeugdkamp 
De stichting Jeugd en Muziek strijkt voor het jaarlijkse Jeugdmuziekkamp van 11 
tot en met 18 augustus neer in groepsaccommodatie Beusink in Lievelde. Dirigent 
Robbert Vos gaat een week lang met de deelnemers aan de slag om een compleet 
programma in te studeren. Ook is er tijd voor spel en ontspanning. De doelgroep 
bestaat globaal uit muzikanten in de leeftijd van 11-25 jaar. Oudere muzikanten zijn 
welkom om de jeugd te ondersteunen. Deelname staat open voor muzikanten vanaf 
het A-niveau op een instrument uit de fanfarebezetting (saxofoon, bugel, trompet, 
hoorn, euphonium, trombone, bas, slagwerk). Informatie: www.jeugdmuziekkamp.nl.

Adest Musica marcheert letters 
Enorme letters van 50 bij 70 meter, ontstaan door de sporen die de muzikanten van 
drum- en showband Adest Musica Sassenheim achterlaten in het zand. Dat is het 
resultaat van het project Voorwaarts Mars van grafisch ontwerper Ruben Stelling-
werf. Na een presentatie op de Dutch Design Week in Eindhoven is het project nu 
ook online te zien. Voor zijn afstudeerproject als grafisch ontwerper aan hoge-
school ArtEZ bedacht Stellingwerf een presentatie waarmee hij zijn hobby (muziek 
maken) kon combineren met zijn werk als ontwerper. Het resultaat was een alfabet 
gebaseerd op de loopbewegingen van muziekkorpsen. Opgebouwd uit de bochten 
en draaiingen die muziekkorpsen marcheren. Hij maakte een ontwerp voor alle 
letters van het alfabet zodat elke letter gelopen kan worden. Stellingwerf wil hiermee 
tevens het publiek een andere kijk op muziekkorpsen geven. Het resultaat is te zien 
op www.voorwaartsmars.org of www.rubenst.nl.

Euphoniummasterclass 
met Glenn van Looy
Euphoniumspeler Glenn van Looy geeft deze maand op diverse locaties masterclas-
ses. De Belgische musicus behandelt daarin onderwerpen die in de basis bedoeld 
zijn voor succesvol euphoniumspel. Ook geeft hij vanuit zijn eigen dag tot dag 
oefenprogramma aanbevelingen over uitvoering en praktische oefeningen. Thema’s 
zijn onder andere opwarmen met en zonder instrument, ademhalingsoefeningen, 
lipoefeningen en zoemen en oefenen voor een solo-uitvoering, recital of orkestwerk. 
De masterclasses zijn op 18 juni bij De Segno Sliedrecht, 19 juni bij LEMCA in Deur-
ne, 21 juni bij Van der Glas in Heerenveen en 22 juni bij Muziekcentrum van Gorp in 
Roosendaal. Informatie is verkrijgbaar bij de betreffende muziekwinkels.

Woodstock der Blasmusik  
verwacht 55.000 bezoekers
Het blaasmuziekfestival Woodstock der Blasmusik in het Oostenrijkse Ort im 
Innkreis rekent dit jaar op 55.000 bezoekers. De achtste editie van het vierdaags 
blaasmuziekspektakel wordt gehouden van 28 juni tot en met 1 juli. Verdeeld over 
diverse podia treden 106 brassbands, fanfares, kapellen en blaasensembles in tal 
van verschillende bezettingen en stijlen op. Traditionele kapellen in het Böhmische, 
Mährische, Oberkrainer en Egerländer genre (onder andere Ernst Hutter und seine 
Egerländer Musikanten, Innsbrucker Böhmische, Viera Blech en Blaskapelle Ceska) 
wisselen elkaar af met bands zoals LaBrassBanda, The Heimatdamisch en Folkshilfe 
die een volledig eigen stijl ontwikkeld hebben. Ook liefhebbers van funk, reggae, 
hiphop, ska en jazz komen aan hun trekken. Artist in residence is tubaïst en cabare-
tier Andreas Martin Hofmeir. Hoogtepunt is op zaterdagmiddag is het Gesamtspiel 
waarbij met zoveel mogelijk festivalgangers een orkest wordt gevormd. Vorig deden 
aan dit spektakel 11.000 blazers mee.  Informatie: www.woodstockderblasmusik.at. 
Via deze website is ook de muziek voor het Gesamtspiel vooraf te downloaden. 
Foto: WDB/Klaus Mittermayr.

Projectdag Daviliana’18 
voor jeugdige muzikanten
Zaterdag 14 juli studeert de eendagsfanfare Daviliana onder leiding van Marten 
van der Wal in Noord-Veluwe een zomers programma in. De play-in is speciaal voor 
muzikanten (vanaf B-niveau) die in de vakantie samen met leeftijdsgenoten een 
dagje muziek willen maken. Het initiatief komt van jonge leden van David Ooster-
wolde en Juliana Doornspijk. Met het afsluitende buitenconcert wil de jeugd het 
publiek laten zien en horen hoe leuk het is om in een fanfareorkest te spelen. De 
bladmuziek wordt van tevoren toegestuurd, waarna het repertoire op één dag wordt 
ingestudeerd. Opgave: davilianaprojectorkest@gmail.com. 
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Play-in voor groot koper
Zaterdag 23 juni (15.00 uur) houdt muziekvereniging Sereno Baflo een play-in voor 
groot koper. Plaats van handeling is het Hogeland College in Warffum. De play-in 
wordt afgesloten met een concert met tubaïst Vincent Verhage als solist. Deelname 
is gratis. Aanmelden: serenobaflo@gmail.com. ‘s Avonds is Verhage tevens als solist 
te beluisteren tijdens een concert met muziekvereniging Sereno. Ook de deelnemers 
aan de play-in laten tijdens dit concert een werk horen uit het middagprogramma. 

MegaConcert in Gramsbergen
Als onderdeel van de Gramsberger feestweek zetten Soli Deo Gloria Ane en 
Crescendo Gramsbergen zaterdag 25 augustus (20.00 uur) in de sporthal van 
Gramsbergen het MegaConcert op touw. Vanaf 17.30 uur wordt met zoveel mogelijk 
muzikanten onder leiding van Egbert Stroeve gerepeteerd aan nummers zoals 
Racoon medley, Carnaval de Paris en Walking on sunshine. Het programma wordt ’s 
avonds met medewerking van een aantal solisten uitgevoerd. Deelname staat open 
voor muzikanten op een instrument uit een brassband, harmonie- of fanfareorkest 
vanaf A-niveau. Aanmelden: www.megaconcert.nl.

Orlando Festival stelt 
Louis Andriessen centraal
Liefhebbers van kamermuziek kunnen van 9 tot en met 19 augustus hun hart opha-
len tijdens het 37ste Orlando Festival in Abdij Rolduc in Kerkrade. Elke dag zijn er twee 
concerten en vele openbare evenementen, zoals masterclasses, lezingen, lessen 
en repetities. Orlando presenteert een zo evenredig mogelijk aandeel muziek uit de 
barok (onder andere Vivaldi’s Vier Jaargetijden, een van zijn fagotconcerten en veel 
Bach), de klassieke periode, de romantiek, de 20ste en 21ste eeuw. Van de Nederlandse 
componist Louis Andriessen klinken 23 kamermuziekwerken, van vroeg werk uit de 
jaren vijftig tot aan zijn nieuwste orgelwerk uit 2017. Ook is er een grote variatie in 
instrumentale bezetting, van solo-piano en duo’s, zang, via pianotrio en strijkkwartet 
tot 16 musici in de Gruppo Montebello. Informatie: www.orlandofestival.nl.

Blazers en slagwerkers openen 
Haarlemse Cultuurnacht 
Zaterdag 8 september klinkt vanaf balkons en trappen en uit ramen rondom de 
Grote Markt in Haarlem een spectaculaire compositie van Merlijn Twaalfhoven. Hon-
derd blazers en slagwerkers maken een sferisch klankstuk dat van alle kanten klinkt. 
Een trompettist op de Sint Bavo, tuba’s op het balkon van Café Brinkman en hoorns 
vanaf het balkon van het stadhuis. 
Het publiek kan een plek innemen of rondlopen en ervaart een poëtisch en drome-
rig muziekstuk waarin melodieën en flarden van akkoorden en ritmes zich verweven 
tot één geheel. Deelnemers, zowel verenigingen als individuele (beginnende) spe-
lers, worden in slechts één inzeeprepetitie (25 en/of 27 juni) voorbereid. Informatie: 
http://merlijntwaalfhoven.com/haarlemse-cultuurnacht.

Koningin Máxima bij 
workshop digitaal componeren 
Pabostudenten hebben dit voorjaar kennis gemaakt met digitaal componeren. Op 
diverse pabo’s en 36 basisscholen in het land werden workshops gehouden om 
de nieuwe generatie groepsleerkrachten kennis te laten maken met deze nieuwe 
ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat digitaal componeren een positieve bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen en hun digitale vaardigheden 
vergroot. Om het belang van digitaal componeren te onderstrepen, woonde koningin 
Máxima, erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, een workshop bij op 
de pabo van de Hogeschool Leiden. Foto: Annemieke van der Togt.

Workshops voor basklarinettisten
Het Basklarinet Festijn houdt een reeks van educatieve activiteiten waarin de baskla-
rinet centraal staat. Zaterdag 17 november (11.00 uur) is in Volta Amsterdam een 
workshop voor avontuurlijke amateur(bas)klarinettisten, geleid door Jelte Althuis, 
Tobias Klein, Steffen Schorn en Germaine Sijstermans. Zaterdag 1 december (11.00 
uur) is in de Uilenburger Sjoel Amsterdam een masterclass voor jonge professionele 
basklarinettisten en componisten door docenten Joris Roelofs, Fie Schouten en Carl 
Rosman. Informatie: www.basklarinetfestijn.nl.

KORT NIEUWS
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Nieuwe dirigent of instructeur nodig?
Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het 
plaatsen van vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Schrijver, tel.: 040 844 7632, e-mail: p.schrijver@bcm.nl.

ZomerOrkest toert door het land
ZomerOrkest Nederland wil zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier 
kennis laten maken met blaasmuziek. Daarom worden de concertlocaties elk jaar 
opnieuw vastgesteld, zodat er zoveel mogelijk regio’s kunnen worden aangedaan. 
De tournee van 2018 staat inmiddels in de steigers. Op vrijdag 27 juli is de traditi-
onele kick-off in Gemert. Vervolgens staan tussen 28 juli en 5 augustus spontane 
concerten in onder meer Oploo, Wageningen, Zeist, Diepenheim, Moergestel, Vlis-
singen en Eersel op het programma. De dirigenten dit jaar zijn Paul van Gils en Vera 
Hofman. Solist is Gerbich Greidanus uit Tzum op euphonium. Ron van Riel schreef 
speciaal voor deze tournee een nieuw werk met een filmisch karakter. Zie voor het 
actuele toerschema: http://zomerorkest.nl.

Jacob de Haan besluit 
Fellowship-tournee 
Met een laatste editie in de kop van Noord-Holland sluit componist-dirigent 
Jacob de Haan zijn Fellowship on Tour af. Na Zuidbroek, Smilde en Stadskanaal is 
muziekvereniging Apollo Den Oever zondag 14 oktober in Het Vikingschip gastheer 
van de play-in waarbij de deelnemers onder leiding van de componist een selectie 
uit diens oeuvre instuderen. Naast het titelstuk The Fellowship komen tijdens deze 
sloteditie Call of the Valley, Oregon, Variazoni in Blue en Arioso op de lessenaar. De 
play-in is toegankelijk voor hafabramuzikanten van alle leeftijden vanaf B-niveau 
en sluit aan het eind van de middag af met een publiekspresentatie. Informatie: 
www.buroreprise.nl.

Brabants Fanfare Orkest 
meets Hardy Mertens
Zaterdag 15 en zondag 16 september (beide dagen om 10.00 uur) houdt het 
Brabants Fanfare Orkest (BFO) in Factorium in Tilburg de play-in BFO meets Hardy 
Mertens. Tijdens workshops, sectierepetities, tuttirepetities en een presentatiecon-
cert wordt aandacht besteed aan repertoire voor fanfareorkest van de Limburgse 
componist Hardy Mertens. De play-in start op zaterdag met een studiedag onder 
leiding van diverse professionele repetitoren en BFO-dirigent Frans van Dun. Op zon-
dag is Hardy Mertens zelf van de partij om zijn interpretatie van onder andere zijn 
werken Once I was a dreamer en The Singapore Experience over te brengen op de 
deelnemers. De eindpresentatie is zondag 16 september om 15.30 uur. Deelnemers 
dienen minimaal op C-niveau te spelen. Aanmelden: www.brabantsfanfareorkest.nl. 

ZON Academy voor 
enthousiaste muzikanten
ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, staat voor de promotie van blaasmuziek. Om 
nog meer jonge muzikanten te laten ervaren hoe het is om mee te spelen in een 
jong, enthousiast en talentvol harmonieorkest, heeft het orkest de ZON Academy 
in het leven geroepen. Een dag vol musiceren, uitdaging, inspirerende workshops 
en een optreden met het orkest van ZON 2018. De eerste editie is op woensdag 
1 augustus (9.30 uur) in De Wielder in Etten (Gelderland). Jonge muzikanten 
in de leeftijd van 9 tot 16 jaar (met minimaal 2 jaar speelervaring) kunnen zich 
aanmelden via www.zomerorkest.nl. Deelnemers ontvangen digitaal de bladmuziek 
die uitgevoerd wordt samen met het orkest. Behalve samen musiceren is er ook 
een gezamenlijke lunch. De dag eindigt met een matineeconcert in de openlucht. 
Informatie: www.zomerorkest.nl.
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Verrassende concerten, bijzondere cross-overs en muzikale hoogstandjes op 

onbekende plekken. Onder de noemer Never Ending Orchestra (NEO) worden 

in het kader van Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018 

(LF2018), honderden evenementen op touw gezet om zoveel mogelijk mensen te 

laten genieten van muziek. Ook de Friese amateurmuzieksector doet volop mee. 

Zaterdag 30 juni laat de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) 

tijdens het bruisende muziekspektakel Grutsk in Leeuwarden het publiek zien hoe 

leuk het is om zelf muziek te maken.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING GRUTSK / LAURA OLDENBROEK / FV MEDIA PRODUCTIES

Grutsk gaat voor 
wow-effect

Grutsk haalt de rijke cultuur van de Friese amateurmuziekwereld in al haar diversiteiten voor het voetlicht.

ALGEMEEN EVENEMENT
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Wie door de jaarkrant of de website van LF2018 
bladert ziet al vlug door de bomen het bos niet 
meer. Heel Friesland is in de ban van Leeuwar-
den, Culturele Hoofdstad van Europa. Onder de 
paraplu  van maar liefst zestig hoofdprojecten 
vinden het hele jaar door honderden evenemen-
ten plaats. Het trotse Friese volk met zijn sterke 
eigen identiteit wil Europa laten zien wat het in 
huis heeft en waar het toe in staat is. Dromen 
najagen door middel van culturele kruisbestui-
vingen in een mix van heden en verleden, jong 
en oud en stad en platteland. Ook de amateur-
muziekwereld zet er massaal de schouders 
onder om Fryslân en zijn muziekcultuur op de 
kaart te zetten. Kunst niet alleen als doel, maar 
vooral als middel om te werken aan een iepen 
mienskip, een open samenleving. Dat is zaterdag 
30 juni ook de inzet van de muzikale manifes-
tatie Grutsk waarop de OMF de rijke cultuur 
van de Friese amateurmuziekwereld in al haar 
diversiteiten en facetten voor het voetlicht wil 
halen. “De mensen moeten met een wow-gevoel 
huiswaarts gaan”, zeggen Aafke Poelstra, lid van 
de projectgroep LF2018, en producent Piet van 
Houten. “We laten oude tradities zien, maar ook 
moderne muziekuitingen zoals bodypercussion 

en drumbattles. We willen laten zien dat we pro-
jectmatig kunnen werken, mee kunnen doen aan 
theaterproducties, nieuwe wegen en producten 
zoeken en dat we grutsk (trots, red.) zijn op wat 
we doen. In de hoop daarmee mensen te kunnen 
overhalen om met onze verenigingen mee te 
komen doen.”

Grutsk speelt zich af op zes locaties, allemaal 
op loopafstand binnen de grachtengordel in 
het centrum van Leeuwarden. Vijftig hafa-
bra-verenigingen, zeven koren, een school- en 
een bigband met in totaal 2018 (!) muzikan-
ten, dansers en zangers werken mee aan een 
programma dat loopt van ’s ochtends 10.00 
uur tot 01.00 uur ’s nachts. “LF2018 leeft 
enorm onder de verenigingen”, zegt Aafke 
Poelstra. “Geweldig wat de verenigingen 
allemaal doen. Het is soms een heel gepuz-
zel om de planning zo te kunnen maken dat 

de dirigent met meerdere verenigingen kan 
meedoen. Maar wat nog belangrijker is: het 
verbroedert enorm.”
Vanaf 10.00 uur krijgen de deelnemende 
blaasorkesten op de diverse podia de gele-

genheid om zich tijdens pop-upconcerten 
te presenteren. Om 14.00 uur treden op het 
Oldehoofster Kerkhof in een taptoe-achtige 
setting diverse Friese showkorpsen op. Vanaf 
de diverse locaties gaan om 18.00 uur the-
ma-optochten van start met als eindbestem-
ming het hoofdpodium op het Wilhelminap-
lein. Zo vertrekt vanaf de Arendstuin in een 
muzikale estafette een vaandel- en vlaggen-
mars waarin niet alleen verenigingsvaandels 
worden meegevoerd, maar ook alle door Friese 
korpsen gewonnen WMC-vlaggen. Vanaf het 
Oldehoofster Kerkhof trekt een straatparade 
van marching bands en showkorpsen naar het 
Wilhelminaplein. Bij clubgebouw Opus start 
een showparade met alle Friese deelnemers 
aan de marsparade van het WMC. De historie 
van de Friese muziekcultuur herleeft tijdens 
Living History, een stoet met onder meer his-
torische open voertuigen die het ontstaan van 

de mars- en concertmuziek uitbeeldt. Vanaf de 
Prinsentuin trekken de deelnemende koren al 
zingend richting hoofdpodium. 
Daar barst om 19.00 uur een non-stop avond-
show los. In een doorlopend programma komt 
alles voorbij wat de Friese amateurmuziekwe-
reld zo grutsk maakt. Om de aandacht van het 
publiek vast te houden, worden tijdens chan-
gementen allerlei korte acts geprogrammeerd. 
Zo wordt via een videopresentatie tekst en 
uitleg geven over het werk van de OMF en de 
ontwikkeling en toekomst van de blaasmuziek 
en de show-, mars- en percussiesector. Gedu-
rende de avond druppelen vanuit verschillen-
de hoeken de diverse marsen en optochten één 
voor één het Wilhelminaplein op. 

De OMF mag voor deze manifestatie gebruik-
maken van het podium van het jaarlijkse 
festival CityProms. Het programma wordt 
geopend met de uitvoering van een intrada, 
uitgevoerd door een massed band bestaande 
uit honderden blaasmuzikanten samen met 
doedelzakken en dansers. Speciaal voor deze 
gelegenheid schreef Jacob de Haan het werk 
Grutsk. De componist liet zich bij dit stuk 
muzikaal inspireren door de melodie van het 
Friese volkslied. Jacob de Haan zal de premiè-
re zelf dirigeren. De in Sellingen woonachtige 
muziekschrijver (Heerenveen, 1959) won 

Informatie: www.grutsk.fr.

De vele WMC-kampioenen die Friesland rijk is, zoals Takostu Stiens, presenteren zich tijdens Grutsk. 

‘ Wat nog belangrijker is:   
het verbroedert enorm’

9



NATIONALE TAPTOE
ROTTERDAM AHOY
28/29/30 SEPTEMBER 2018

TICKETS: WWW.NATIONALETAPTOE.NL | WWW.NTK.NL | PRIMERA WINKELS

THE NETHERLANDS

MILITARY



eerder dit jaar de Buma Classical Award voor 
de hedendaagse klassieke componist die de 
meeste Buma-inkomsten uit binnen- en bui-
tenland genereert.

Verdere muzikale hoogtepunten zijn een optre-
den van brassband De Bazuin uit Oenkerk met 
LF2018-ambassadeur Iris Kroes, een cross-over 
van 55 malletspelers met de Duitse malletar-
tiest Tobias Messerschmidt en zangeres Elske 
DeWall, een optreden van brassband Solibrass 
Leeuwarden met Elske DeWall en een concert 
van het Noord Nederlands Jeugd Orkest met 
het kamermuziekensemble Fuse (bekend van 
het muziekprogramma Podium Witteman). De 
finale bestaat uit een optreden van een massed 
brassband aangevuld met tamboers, fluitisten, 
zangers en historische groepen. Uitgevoerd 
wordt het laatste deel van het spektakelstuk 
Ouverture 1812 van Tsjaikovsky, dat voor 
deze gelegenheid door Van der Heide Music is 
omgeschreven tot  Ouverture 2018, compleet 
met kanon- en musketschoten, verzorgd door de 
Bourtange groep. In deze speciale versie worden 
historie, heden en toekomst van de Friese ama-
teurmuzieksector uitgebeeld en verklankt.

Ter gelegenheid van Grutsk vindt die dag 
ook de Algemene Ledenvergadering van de 
KNMO in Leeuwarden plaats. Aan het einde 
van deze bijeenkomst worden de prijzen 
van de eerste editie van de KNMO Award 
uitgereikt. De enorme belangstelling voor de 
evenementen van LF2018 sterkt de organisatie 
in het vertrouwen dat ook Grutsk een publiek-
strekker wordt. Van Houten gokt op minimaal 
20.000 tot 30.000 bezoekers. “Touroperators 
informeren naar de mogelijkheden om met 
gezelschappen een bezoek te brengen aan het 
evenement”, weet hij. Maar alles valt of staat 
met het Friese weer dat soms net zo eigenzin-
nig kan zijn als de Fries zelf. 

Activiteiten LF2018
Een greep uit de vele activiteiten in het kader van LF2018 waarbij Friese muziekverenigingen betrokken zijn. 

16 EN 17 JUNI:  
Muziekvereniging Harmonie Akkrum.
Meet me at the fountain. 
Informatie: www.skean.frl.

16 JUNI:
Da Capo Leeuwarden.
Concert met Groot Mannenkoor Zwolle.

Informatie: www.dacapo-leeuwarden.nl.

23 JUNI:
Joost Wiersma Jistrum.
It paad fan de wûnderdokter. 
Informatie: www.joostwiersma.nl.

23 JUNI:
Opsterlandse Muziekverenigingen
Simmerfestival Nij Beets
Locatie: Museum Damshûs Nij Beets

29, 30 JUNI EN 1 JULI: 
Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwe 
Bilddijk en fanfare Oranje Minnertsga.
Altyd Seumer. 
Informatie: www.bildtseaardappelweken.nl.

30 JUNI:
CMV Crescendo Heeg, Karin Bloemen,  Jeroen 
van der Boom, Iris Kroes, Hans Klok, e.v.a. 
Botenconcert Terug naar Heeg
Informatie: ww. terugnaarheeg.nl.

1 SEPTEMBER
Joost Wiersma Jistrum. 
LandschapsSymfonie.
Informatie: www.joostwiersma.nl.

7 EN 8 SEPTEMBER: 
CMV Excelsior Burgwerd. 
Sjen yn it Tsjuster. 
Informatie: www.stullp.nl.

22, 21, 22 EN 23 SEPTEMBER: 
CMV Excelsior Schraard: Skeltemania.
Informatie: www.skeltemania.nl. 

28 SEPTEMBER:
Excelsior Lemmer, Crescendo Lemmer en Nij 
Libben en Us Ideaal Echten.
Wat zag de Lemster Toer.
In samenwerking met het Lemster mannenkoor

Informatie: www.underdetoer.nl. 

30 SEPTEMBER:
Showbands, hafabramuziek door de samenwer-
kende muziekverenigingen Leeuwarden.
Lud fan de Middelsee.
Informatie: www.sml.frl/agenda/lud-fan-de-middelsee.

5-6 OKTOBER:
CMV Excelsior Nijland. 
Merakels fan Nijlân.
Informatie: www.scan-nijland.nl.

‘ We laten oude 
tradities zien, 
maar ook  
moderne  
muziekuitingen’

LF2018-ambassadeur Iris Kroes treedt op met De Bazuin Oenkerk. 
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Voor de vaste bezoekers van de Nationale Taptoe 
is het inmiddels een vertrouwd beeld gewor-
den. Een driedimensionale kopie van het Paleis 
Noordeinde in Den Haag deed de afgelopen 
zes jaar dienst als decor van het jaarlijkse 
muziekspektakel in Ahoy Rotterdam. Maar 
het bouwwerk is dringend aan vervanging toe. 
Gelijktijdig wil de Stichting Nationale Taptoe het 
evenement een meer eigentijdse uitstraling ge-
ven. Het decor vormt daarbij een beeldbepalende 
factor. Tijdens de komende editie krijgt de arena 
daarom een compleet nieuw aanzicht. Met een 
decor waarbij gebruik is gemaakt van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige 
(digitale) technieken zet de organisatie in op een 
hogere belevingswaarde voor het publiek.  De 
stichting is in zee gegaan met Livetime Producti-
ons uit Reeuwijk, een bedrijf dat grote ervaring 
heeft als technisch producent van evenementen, 

festivals en televisieproducties. “Zij bleken zon-
der meer te kunnen voldoen aan onze eisen voor 
een nieuw decor en wisten ons met de presentatie 
van een nieuw concept te verrassen”, zegt Felix 
Lemmens, hoofd techniek. “De samenwerking 
met Livetime Productions gaat echter nog een 
aantal stappen verder: met de presentatie van een 
nieuw decor wordt ook de vaste belichting van 
de taptoevloer in Ahoy aangepast. Decor en de 

Guus Meeuwis, Kensington, Sharon Doorson, Gerard Joling. Zomaar een greep uit 

de talloze artiesten die in vergelijkbare settings optraden. Ook evenementen zoals 

Planet Earth in Concert, Dance4life en A State of Trance maakten er gebruik van. 

Met een decor waarin de laatste digitale technische snufjes zijn verwerkt, wil de 

Nationale Taptoe het publiek in Ahoy Rotterdam op 28, 29 en 30 september een 

look-and-feel beleving meegeven.

TEKST: ONZE REDACTIE • AANLEVERING NATIONALE TAPTOE / LIVETIME PRODUCTIONS

Nationale Taptoe 
speelt in op beleving

De openbare voorstellingen van de Nationale Tap-

toe 2018 in Rotterdam Ahoy zijn op vrijdag 28 sep-

tember om 20.00 uur, op zaterdag 29 september 

om 14.00 uur en om 20.00 uur en op zondag 30 

september om 14.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 

via www.ticketmaster.nl.  Busonderneming Oad 

biedt diverse arrangementen aan rond het bezoek 

aan de Nationale Taptoe. Informatie: www.oad.nl.

totale belichting zijn in het nieuwe concept na-
melijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Het 
nieuwe decor bestaat uit een groot digitaal (LED) 
scherm van circa 40 x 15 meter dat aan de hand 
van een combinatie van schermen/schermdelen, 
afgewisseld met lichtspots op ingenieuze wijze is 
ingedeeld. Lemmens: “Dat biedt de mogelijkheid 
om ieder korps tijdens de voorstelling een eigen 
achtergronddecor te geven. Het is tevens moge-

Japan Air Self-Defense Force Band.

SHOW, MARS EN PERCUSSIE EVENEMENT
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lijk om tijdens de diverse optredens bewegende 
beelden toe te voegen of ermee af te wisselen. De 
vaste belichting van het speelveld wordt daarbij 
continu afgestemd op de beelden en kleuren van 
het decor. Deze techniek maakt het mogelijk 
om opkomende orkesten door het decor het 
speelveld te laten betreden. Ook wordt gewerkt 
aan de mogelijkheid om specifieke beelden van 
bijvoorbeeld optredende solisten in close-ups in 
het decor te integreren.”

Inmiddels staat ook het programma voor 28, 29 
en 30 september al in de steigers. Publiekstrek-
ker is de Japan Air Self-Defense Force Band. Dit 
militaire orkest is niet vaak buiten de eigen lands-
grenzen te bewonderen. Sinds de oprichting in 
1961 speelde de JASDF Band op een aantal grote 
nationale evenementen, waaronder de Olympi-
sche Spelen van Tokio, de Olympische Win-
terspelen van Sapporo, de bruiloftsparade van 
kroonprins Naruhito en op vele andere officiële 
gelegenheden. In 1992 kreeg de JASDF Band  als 
eerste orkest uit Azië de Kolonel George S. Ho-
ward Citation of Musical Excellence uitgereikt. 
Deze prestigieuze internationale prijs wordt 
uitgereikt aan militaire orkesten die bijzonder 
hoge eisen stellen aan hun muzikale niveau.

Bijzonder is ook de komst van The Kings Guard 
Drillteam uit Noorwegen. Deze dienstplichtige 
militairen zwaaien af nadat ze één jaar binnen 
het drillteam hebben gediend. Dat gebeurt 

jaarlijks op 1 september. De nieuwe lichting 
heeft een paar maanden training nodig om het 
gewenste niveau te behalen. Aangezien de Natio-
nale Taptoe altijd eind september georganiseerd 
wordt, kon de Rotterdamse organisatie het team 
nooit vastleggen. Speciaal voor het evenement 
in Ahoy heeft The King’s Guard het afzwaaien 
van het drillteam uitgesteld tot na de taptoe. 
The Kings Guard is een bataljon van het Noorse 
Leger dat onder meer verantwoordelijk is voor 
de beveiliging van de Noorse koning. Ook 
uit Noorwegen komt Complete Drums, een 
innovatieve hedendaagse drumline bestaande 
uit voormalige leden van The King’s Guard. Zij 
treden onder meer op met de professionele 
hip-hopdansgroep Intros Allstars. Frankrijk is 
vertegenwoordigd met het harmonieorkest van 
het bataljon Sapeurs-Pompiers de Paris. Het 
orkest begeleidt tevens de Equipe Gymnastique, 
een spectaculaire gymnastiekgroep die al eerder 
aan de start verscheen in Rotterdam.

Uiteraard zijn ook de Koninklijke Militaire 
Kapel Johan Willem Friso, de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine met de Tamboers en 
Pijpers,  de Kapel van de Koninklijke Lucht-
macht, het Trompetterkorps der Koninklijke 
Marechaussee, het Nederlands Politieorkest en 
de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers 
van de partij.
Muzikaal gezien speelt de editie van 2018 in op 
het honderdste geboortejaar van Leonard Bern-

stein. Bekende klanken uit de Westside Story van 
de Amerikaanse componist en dirigent passeren 
de revue. Wie de taptoe in de nieuwe setting wil 
zien, zal het evenement live in Rotterdam moe-
ten mee beleven. Er vindt dit jaar geen televisie-
registratie of -uitzending plaats. Dat betekent dat 
er van de Nationale Taptoe 2018 dus ook geen 
dvd verschijnt. 

Clinic met 
Steven Mead
Met 120 collega-euphoniumspelers 

optreden in Ahoy. Dat zou zomaar eens 

kunnen tijdens de Ahoy Euphonium Clinic 

op zaterdag 29 september. Workshopleider 

is Steven Mead, één van de succesvolste 

euphoniumsolisten ter wereld en een 

voorbeeld voor veel spelers. In de ochtend 

besteedt Steven Mead aandacht aan tech-

niek en studeert hij een werk in, dat met z’n 

allen tijdens de matineevoorstelling van de 

Nationale Taptoe wordt uitgevoerd. Je speelt 

voor meer dan 2000 bezoekers, begeleid 

door militaire orkesten. Deelname is dankzij 

Besson en de Nationale Taptoe gratis. 

Iedereen vanaf A-niveau kan meedoen. 

Aanmelden via: https://goo.gl/hH8YWM.  

De Nationale Taptoe maakt gebruik van 

de nieuwste decortechnieken.

Steven Mead verzorgt een clinic.  
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Utrecht was van 28 april tot en met 6 mei voor het derde jaar op rij gaststad van 

een groot internationaal blaasmuziekevenement. Brassbandfanaten uit tal van 

Europese landen streken in de Domstad neer voor de 41e editie van European 

Brass Band Championships. Behalve het muzikale gevecht van de twaalf nationa-

le kampioenen om de Europese titel in de hoogste klasse, probeerde organisator 

ZIMIHC met een uitgebreid randprogramma de blaasmuziek ook bij het grote 

publiek aan de man te brengen. Sfeerimpressie van de finaledag.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘De EBK wil je 
gewoon niet missen’

De European Youth Brass Band trekt vooral 

gezinnen met kinderen.

BLAASMUZIEK REPORTAGE



De kleine Jona kan er geen genoeg van krijgen. 
Het vijfjarige ventje, met een kek zonnebrilletje 
op zijn neusje, staat met zijn vader vlak voor 
het podium aandachtig te luisteren. Hij kijkt 
niet op of om als de verslaggever vraagt of hij 
de muziek leuk vindt. “Ik heb het gevoel dat hij 
er wel behoorlijk van onder de indruk is”, zegt 
pa. Zaterdag 5 mei. In Park Transwijk vieren 
duizenden Utrechtenaren de vrijheid. Op de 
diverse podia treden gedurende de hele dag 
artiesten van diverse pluimages op. Het affiche 
vermeldt namen zoals SupeRRosa, Roxeanne 
Hazes, DeWolff, The Kik, K’s Choice en hoofdact 
Fedde Le Grand. In een van de hoeken van het 
festivalterrein, omgeven door foodtrucks met 
de meest uiteenlopende lekkernijen, is het Vrij-
heidspodium ingericht. Volgens de plattegrond 
de plek waar het publiek de hele dag terecht kan 
voor verdieping. Allerlei verschillende partijen, 
organisaties en visies krijgen hier een platform 
om hun mening te geven, kwesties aan de kaak 
te stellen of hun werk te presenteren. De plek 
ook waar de blaasmuziek de kans krijgt om 
zich aan het grote publiek voor te stellen. Het 
is niet direct het podium waar al te opdringerig 
publiek met dranghekken op afstand moet 
worden gehouden. Zeker niet om twaalf uur 
in de middag. Vooral gezinnen met kinderen 
hebben deze rustige locatie op het festivalter-
rein opgezocht. Voor de muzikanten van de 

European Youth Brass Band voelt het zichtbaar 
ongemakkelijk om in deze entourage te moeten 
optreden. Tegelijkertijd is het voor het publiek 
minstens zo verrassend om hier Cats Tales van 
Peter Graham en Partita van Philip Sprake als 
openingsnummers van het Bevrijdingsfestival 
te horen. “Dit orkest is pas een week bij elkaar”, 

stelt ZIMIHC-directeur Appie Alferink de band 
aan het publiek voor. “Het zijn de 35 beste jonge 
brassbandmuzikanten van Europa.” Yeeeaaahhh! 
Applaus en gejuich klinkt door het park. Maar 
het zijn vooral de muzikanten zelf die voor deze 
gezellige stemming zorgen. Als Alferink daarna 
Yvan Meylemans als dirigent voorstelt, klinkt uit 
een van de eet- en drankstalletjes een uitbundige 
jubelkreet. Die man heeft ook overal fans! Maar 
nee, ook dit is een beetje nep. De enthousiaste 
bewonderaar blijkt Meylemans’ dochter te zijn, 
die ieder jaar als vrijwilliger meewerkt aan het 
Bevrijdingsfestival. Een grootschalig evenement 

Een grootschalig evenement 
als dit openen is nooit makkelijk

De European Youth Brass Band opent het Bevrijdingsfestival. Jeugdig publiek voor de Europese jeugdbrassband.

Fairey Band brengt een eerbetoon aan de inwoners van Manchester.
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als dit openen is nooit makkelijk. Een beetje een 
ondankbare taak. Maar naar mate het halfuur 
durende concert vordert, druppelt langzaam 
steeds meer publiek richting Vrijheidspodium. 
Kennelijk nieuwsgierig geworden van wie die 
koperklanken afkomstig zijn. Aan het slot van het 
concert zijn er toch aardig wat toeschouwers neer-
gestreken voor de tent. Na ieder nummer klinkt 
zowaar een flauw applausje. Vooral de solistische 
optredens kunnen rekenen op bijval. Blaasmuziek 
buiten de vier muren van TivoliVredenburg bren-

gen, was de missie van ZIMIHC. Dat is met het 
optreden van het European Youth Brass Band op 
deze bijzondere locatie toch gelukt. En wie weet 
klopt Jona over een paar jaar bij een muziekver-
eniging aan met de mededeling dat hij graag net 
zo’n mooi glimmend instrument wil bespelen als 
die jongelui destijds in Park Transwijk.

Op naar TivoliVredenburg. Daar presenteren de 
kampioenen hun keuzewerk. We vallen meteen 
met de neus in de boter. De loting heeft bepaald 

dat met Stavanger Brass Band, titelverdediger 
Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Fairey Band en 
Cory Band meteen vier toporkesten achter elkaar 
aan de bak moeten. De grote zaal van Tivoli-
Vredenburg is letterlijk tot de nok gevuld. Het 
enthousiasme onder de fans is groot. Iedere band 
wordt onder luid gejuich onthaald. Op een van 
de eerste rijen zorgt een groepje twintigers voor 
songfestivalachtige taferelen. Telkens als de laatste 
noot geklonken heeft, springen ze juichend op, 
zetten een (plastic) Viking-helm op hun hoofd en 
zwaaien met landsvlaggetjes. Ze noemen zich de 
Swedish Vikings. De Vikingen die rond de eerste 
millenniumwisseling plunderend en rovend door 
Europa trokken kwamen uit Zuid-Noorwegen. 
Maar je had ook Zweedse Vikingen die het vooral 
op Rusland gemunt hadden. “They even were 
better”, beweert Christoffer, een van de leden 
van de brassfanclub. De groep reist al zeven jaar 
door Europa om ieder Europees brassbandkam-
pioenschap bij te wonen. En dat terwijl Zweden 
niet eens in de Championshipsectie vertegen-
woordigd is. “Maar we zijn op de goede weg”, zegt 
Christoffer, verwijzend naar de tweede plek van 
de Göta Brass Band in de Challenge Section. De 
gezamenlijke passie voor de brassbandmuziek 
heeft de groep bij elkaar gebracht. “We hebben 
een enorme bewondering voor de muzikanten”, 
legt Christoffer uit. “Het is ongelofelijk waar zij 
toe in staat zijn. Door hun optredens te belonen 
met een luid applaus, willen we onze waardering 
laten blijken voor hun prestaties. Brassbandmu-
ziek komt recht uit het hart. Het voelt voor ons als 
een grote familie.”

Ondertussen kondigt speaker Stein Skorpholm 
de volgende band aan. Dat gebeurt aan de hand 

De Swedish Vikings zorgen voor songfestivalachtige taferelen.

Nederlands kampioen De Wâldsang in actie. Hauts-de-France Brass Band vertegenwoordigt Frankrijk.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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van allerlei cryptische omschrijvingen. Want 
ook de keuzewerken worden blind gejureerd. 
“Op het podium verschijnt nu band nummer 3”, 
klinkt het door de speakers. De Engelse kampioen 
Fairey betreedt in een prachtige traditionele outfit 
het podium. “Please give a warm welcome to the 
conductor of band number 3”, houdt Skorpholm 
het spannend. Om vervolgens doodleuk te gaan 
uitleggen dat band nummer 3 een nieuw werk 
van Andy Scott speelt. Defiance is een eerbetoon 
aan de inwoners van Manchester voor de manier 
waarop ze opkrabbelden na de IRA-bomaanslag 
in 1996 en de zelfmoordaanslag in de Manchester 
Arena in 2017 tijdens een concert van Ariana 
Grande. Het ligt voor de hand dat een nieuw werk 
met een dergelijk thema niet gespeeld zal worden 
door pakweg Fröschl Hall uit Oostenrijk of De 
Wâldsang uit het Friese Buitenpost. Zeker niet in 
de wetenschap dat de Fairey Band zijn thuisbasis 
heeft in Stockport-Manchester. Dat kun je toch 
ook zittend achter een tentdoek op je vingers 
uittellen. Sowieso vraag je je af in hoeverre de 
keuzewerken geheim blijven. In de voorbereiding 
nemen de bands hun programma’s door. Dat 
doen ze niet in de op 600 meter diepte gelegen 
bunker van Cheyenne Mountain, maar tijdens 
allerlei openbare try-outs. Sterk stuk als in de zo 
hechte brassbandcommunity de een niet weet wat 
de ander gaat spelen. Maar oké, laten we mythes 
vooral in stand houden. 

À propos De Wâldsang. Als dirigent Rieks van der 
Velde en zijn muzikanten als zesde het podium 
betreden zien we ineens opvallend veel lege 
plekken op de tribune. Na een band of vier, vijf 
blijkt het muzikale absorptievermogen toch ook 
bij het brassbandpubliek - hoe fanatiek ook - zijn 

grenzen te hebben. Massaal worden de toiletten 
en eettentjes opgezocht. Het geeft bovendien 
aan dat de European Brass Band Championships 
een internationaal evenement is waar ons land 
slechts een bescheiden rol in speelt. Het publiek 
staat niet in rijen te dringen om de Nederlandse 
vertegenwoordiger aan het werk te zien. Jammer 
voor De Wâldsang en vooral ook jammer voor 
Willem van der Leest, die in Fraternity van 
Thierry Deleruyelle de lange cornetsolo voor 
zijn rekening neemt. De kans dat je als muzikant 
kan excelleren op zo’n prestigieus podium krijg 
je niet alle dagen. Dan hoop je natuurlijk ook op 
een volle zaal. We ontmoeten Van der Leest na 
het optreden in de foyer, nippend aan een biertje. 
“Normaal gesproken drink ik nooit na een optre-
den”, verontschuldigt hij zich. “Na zo’n inspan-
ning stijgt de alcohol naar het hoofd. Maar nu 
kan ik het wel hebben. Ik ben zeer tevreden met 
hoe het gegaan is. De druk is van mijn schouders 
gevallen.” In een deelnemersveld van twaalf 
Europese topbands is Van der Leest een van de 
weinige amateurs op de stoel van de principal 
cornet. De 44-jarige Roodkerkenaar, vader van 
drie kinderen, stak de afgelopen maanden naast 
zijn werk als hovenier gemiddeld 20 tot 25 uur 
per week in de brassband. “Ik was wel zenuw-
achtig, maar voelde dat het goed zat. Het is een 
kwestie van gewoon je ding doen en je afsluiten 
van alles om je heen. Dat is prima gelukt.” Hoe-
wel het niet altijd meeviel om de vele studie-uren 
te combineren met zijn baan en gezinsleven is de 
deelname aan de EBK een van de hoogtepunten 
uit zijn muzikale loopbaan. “Dit wil je gewoon 
niet missen als muzikant”, kijkt hij terug. “Zo’n 
optreden maakt enorm veel energie en emoties 
los. Dat is echt geweldig.” 

Philip Harper leidt de Cory Band. Dirigent Rieks van der Velde feliciteert solist Willem van der Leest.

De bassectie van Concord Brass Band uit 

Denemarken. 

Fans voor De Wâldsang.
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Een leuke passage in het verslag van de jaarverga-
dering van 1949. Bij de rondvraag spuien enkele 
leden kritiek op het bestuur dat zich te weinig 
laat zien op de repetities. Het bestuur trekt het 
boetekleed aan en belooft plechtig voortaan 
op iedere repetitie met twee leden aanwezig te 
zullen zijn. Sterker: de bestuurders willen zich 
voortaan op de repetitie ook nog dienstbaar ma-
ken: ze gaan een presentielijst bijhouden van het 
repetitiebezoek van de muzikanten. Een koekje 
van eigen deeg dus.

Vilt, Vilt...? Wielerliefhebbers zal die naam 
ongetwijfeld bekend in de oren klinken. In Vilt - of 
zoals de inwoners het plaatsje afficheren: Very 
Important Little Town - is bovenop de Cauberg 
de finishlijn getrokken van de wielerklassieker 
Amstel Gold Race. Een aantal mannen uit het 
dorpje in het Zuid-Limburgse heuvelland richtte 
in 1893 een zanggezelschap op waaruit in 1918 
de gelijknamige harmonie ontstond. De huidige 
vereniging bestaat uit een zangkoor van 25 leden 
en een harmonie met 75 muzikanten. “Door cen-

tralisatie van culturele verenigingen naar grotere 
locaties is harmonie Amicitia een van de weinige 
verenigingen die daadwerkelijk in Vilt gevestigd 
zijn. Daardoor is de binding en betrokkenheid 
met de gemeenschap intensief.”, vertelt voorzitter 
Ad Kleinjans. Behalve het opluisteren van lokale 
kerkelijke en culturele activiteiten steekt Amicitia 
met vele vrijwilligers de handen uit de mouwen 
bij grote regionale evenementen zoals de Amstel 
Gold Race, de Heuvelland Vierdaagse en Pink-
pop. Ook onderhoudt de vereniging nauwe ban-
den met de basisschool waar de jeugd vanaf groep 
5 kennis maakt met muziek en het schoolorkest in 
groep 6 de opstap vormt het lidmaatschap van de 
harmonie. Met prikkelende muzikale projecten 
wil Amicitia ook de interesse van zij-instromers 
en ‘slapende’ muzikanten wekken. Daarbij ligt de 
focus op inspiratie en kwaliteit. Kleinjans: “Wij 
willen harmonie Amicitia een moderne en posi-
tieve uitstraling geven, met uitdagende muziek 
voor de leden en het publiek. Naast muzikaliteit 
moet er bij een concert ook beleving zijn. Het vi-
suele aspect krijgt daarbij een steeds belangrijkere 

rol.” Amicitia wil na een concoursloos tijdperk 
van twaalf jaar in 2019 de draad weer oppakken 
in de derde divisie. Voor dit jaar staat echter eerst 
nog een uitgebreid programma op stapel om het 
125-jarig bestaan te vieren. De jubileumactivi-
teiten zijn ingezet met een workshopdag  onder 
leiding van diverse professionele musici. Klapstuk 
van het jubileumjaar is op zaterdag 30 juni het 
galaconcert in het Openluchttheater van Valken-
burg met klarinettist Arno Piters (Koninklijk 
Concertgebouworkest), musicalster Renée van 
Wegberg (winnares musical award voor ‘Beste 
vrouwelijke hoofdrol’ in de musical Liesbeth 
List) en de lokale rockband Teagless. Tijdens 
het project Kiek Ins! (Kijk eens!) op zaterdag 3 
november zoekt de jubilerende vereniging in een 
open podiumsetting samenwerking met dorps-
genoten uit andere kunst- en cultuurdisciplines 
om gezamenlijk op te treden. Het orkest hoopt 
hiermee een nieuwe achterban aan te boren, als 
inspiratiebron in de zoektocht naar nieuwe wegen 
voor de toekomst. Informatie: www.harmonie-
amicitiavilt.nl.  

Met 75 leden op een inwonertal van 900 dorpelingen is de binding en betrokkenheid van 

harmonie Amicitia uit Vilt met de lokale achterban al vanzelf sterk aanwezig. Met de vie-

ring van het 125-jarig bestaan wil de vereniging die positie nog meer versterken.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING AMICITIA

Amicitia: 125 jaar Very 
Important in Little Town
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Voor de verkiezing zijn 27 projecten aangemeld. 
Alle inzendingen zijn door een jury bestaande 
uit Björn Bus (dirigent), Henk Guittart (dirigent 
en docent, directeur/artistiek leider Orlando-
festival), Johan Meesters (algemeen bestuurslid 
KNMO), Romy Montero (zangeres, musicalac-
trice en presentatrice) en Toon Peerboom (dage-
lijks bestuurslid en vicevoorzitter KNMO) tegen 
het licht gehouden. Daarbij zijn elf inzendingen 
genomineerd die in aanmerking komen voor de 
eerste KNMO Award. De prijs is ingesteld om 
innovatie en creativiteit binnen de amateurmu-
ziekwereld te bevorderen. Daarbij staat beleving, 
interactie en communicatie voorop. De KNMO 
hoopt dat hieruit good practices voortvloeien 
als inspiratiebron voor andere verenigingen. De 
winnaar ontvangt een geldbedrag van 3.000 euro. 
Verder zijn er aanmoedigingsprijzen van 1.500 

en 1.000 euro beschikbaar. Zie voor een over-
zicht van alle inzendingen: www.knmo.nl/award. 
De genomineerde projecten in alfabetische 
volgorde:

•	 Achterhoeks Fanfare Orkest 2.0: Van 
WMC tot Zwarte Cross door christelijke 
muziekvereniging Eendracht Winterswijk.

•	 Boarn aan Zee door muziekvereniging 
Concordia Aldeboarn.

•	 De Jouster Toer ‘n musikale en hystoarys-
ke belibbing door Jouster Fanfare.

•	 Grutsk door OMF Projectgroep KH 2018.
•	 Harmonie ‘67 in the Cloud door muziek-

vereniging Harmonie ‘67 Groningen.
•	 Jouw smoel voor een goed doel, verbinden 

door muziek, hoe mooi kan dan verbin-
den zijn door Melodia Wijckel.

•	 Lud fan de Middelsee door Samenwer-
kende Muziekverenigingen Leeuwarden.

•	 Peter en de Wolf met verteller en dans 
door Naardens Kamerorkest.

•	 PhilYoung meets Varna door Dordrechts 
Philharmonisch Orkest.

•	 Skeltemania door christelijke muziekver-
eniging Excelsior Schraard.

•	 The Great Dictator door muziekvereni-
ging Crescendo Dreischor.

Elf projecten zijn genomineerd voor de KNMO Award 2018. De winnaars worden zaterdag 30 juni tijdens 
de manifestatie Grutsk in Leeuwarden bekendgemaakt. 

Elf nominaties voor KNMO Award 

ALGEMEEN NIEUWS

Muziekvereniging Crescendo Dreischor 

behoort tot de genomineerden. 

Eb

Alto

Bass

Bb
German

Distributed by www.jtmusic.nl

Bb
13 series

Bb

A  UN IQ UE  R AN GE  OF  MO UTHP IECES

19



Cijfers waar je niet meteen bij stilstaat. Wist u 
bijvoorbeeld dat 378.000 gezinnen in Ne-
derland rond moeten komen van het sociaal 
minimum inkomen? Dat betekent dat 1 op de 
9 kinderen opgroeit in armoede. Voor deze 
kinderen is het lidmaatschap van een vereniging 
normaal gesproken niet weggelegd. Om nog 
maar te zwijgen over het volgen van bijvoorbeeld 
muziekles of de aanschaf van een instrument. 
Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die 
voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend 
zijn. Zij hebben niet de mogelijkheid om zich 
door sport of cultuur fysiek, mentaal en sociaal 
te ontwikkelen. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen 
Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds) zorgt 
dat deze kinderen niet aan de kant hoeven te 
staan. Bijvoorbeeld door de contributie of het 
lesgeld te betalen voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, 
muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te 
spelen of op een andere manier creatief bezig te 
zijn. Vorig jaar kregen 70.000 kinderen door een 
bijdrage van het fonds de kans om hun sportieve 
en creatieve talenten te ontdekken. Voorname-
lijk op sportief terrein, maar ook op het gebied 
van cultuur. Uit die laatste categorie krijgt het 
fonds voornamelijk aanvragen uit de danssec-
tor te verwerken. Uit de muziekwereld worden 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen van ouders 

die het niet breed hebben lid kunnen worden van een sportvereniging of aan 

dans, muziek of theater kunnen doen. In de amateurmuziekwereld is deze vorm 

van ondersteuning nog niet breed bekend. Toch kunnen ook muziekverenigingen 

meehelpen om kinderen uit gezinnen die leven op het minimum bestaansniveau 

mee te laten doen.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: KOEN SYCK

Jeugdfonds laat kinderen 
niet aan de kant staan
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relatief weinig verzoeken om ondersteuning 
ingediend. Belangrijkste oorzaak is onwetend-
heid. “Kinderen in dit soort gezinnen groeien 
niet op met cultuur”, legt directeur Monique 
Maks van het Jeugdfonds Sport & Cultuur uit. 
“Ouders met een minimum inkomen zullen ook 
niet vlug op de stoep staan bij een muziekvereni-
ging om hun kind als lid aan te melden. Ze gaan 
ervan uit dat dat toch niet voor hen is wegge-
legd.” Ook bij verenigingen in de amateurmu-
ziekwereld is deze vorm van hulpverlening vrij 
onbekend. Verenigingen staan er vaak niet bij 
stil dat er mogelijkheden bestaan om kinderen 
uit gezinnen die het niet breed hebben bij een 
lidmaatschap financieel te ondersteunen. En dat 
is volgens Maks heel erg jammer. Juist bij een 
muziekvereniging komen kinderen in aanraking 
met tal van aspecten die hun ontwikkeling ten 
goede komen. Immers muziek maken stimuleert 
de ontwikkeling van het brein en bevordert 
motorische en sociale vaardigheden. Kinderen 
leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in 
zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt 
en het concentratievermogen verbetert. Muziek 
maken in verenigingsverband is goed voor het 
groepsgevoel, discipline, trots en omgaan met 
conflicten. Een kind dat lekker in z’n vel zit, 
presteert beter thuis, op school en op straat. Zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Maks: “Het is 
zonde als een kind dat dolgraag met muziek be-

zig zou willen zijn om financiële redenen al deze 
dingen niet zou kunnen meekrijgen. Terwijl het 
geld ervoor klaarligt. Het zou jammer zijn als dat 
niet gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.”

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen 
voor een bijdrage. Ook verenigingen kunnen 
dat niet. Aanvragen kunnen alleen gedaan 
worden door een intermediair: bijvoorbeeld een 
leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam 
of schuldhulpverlener, maar ook een docent 
op een muziekschool. Goed contact tussen 
onderwijsinstelling en vereniging is daarom van 

groot belang. Regelingen zoals Méér Muziek in 
de Klas en Impuls Muziekonderwijs hebben de 
relatie tussen basisschool en muziekvereniging 
de laatste jaren enorm versterkt. Die samenwer-
king kan nog meer resultaten opleveren als ook 
dit aspect meer aandacht krijgt. “Veel vereni-
gingen zijn al aanwezig op school”, legt Maks 
uit. “Tijdens de lessen zal ongetwijfeld op een 

bepaald moment de vraag worden gesteld wie 
graag muziek zou wil maken bij de harmonie, 
fanfare of drumband. Een kind dat het thuis niet 
breed heeft, zal daar niet meteen zijn vinger voor 
opsteken. Het weet dat dat toch niet kan. Maar 
als dat kind tijdens de muzieklessen wel al die 
tijd heel enthousiast heeft meegedaan en er blijk 
van heeft gegeven dolgraag aan muziek te willen 
doen, zou bij de docent het belletje moeten gaan 
rinkelen om in actie te komen.” 
Maks wijst erop dat ook de school er de vruch-
ten van plukt als een kind zich happy voelt als 
het midden in de samenleving kan staan. “De 

juf krijgt in de klas een blijer kind terug. Een 
kind dat zich lekkerder in zijn vel voelt en zich 
daardoor beter zal ontwikkelen. Een muziek-
vereniging is wat dat betreft een van de meest 
waardevolle plekken in de samenleving. Een juf 
die een kwartiertje vrijmaakt om een aanvraag-
formuliertje in te vullen, kan een heel verschil 
maken in het leven van een kind.”
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bedoeld voor 
kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Een 
aanvraag kan alleen gedaan worden door een 
intermediair. De contributie of het lesgeld wordt 
direct betaald aan de sportclub, vereniging of 
instelling waar het kind les heeft. Aanvragen 
mogen voor meerdere kinderen uit één gezin 
gedaan worden.
Bepalingen over de hoogte van de bijdrage of leef-
tijd van het kind kunnen per fonds of gemeente 
verschillen. Kijk voor de spelregels op de website-
pagina van het fonds bij u in de buurt. De bijdrage 
moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.
Voor kinderen die individueel muziek willen 
maken, biedt Pak aan! volop kansen. Via dit 
fonds worden instrumenten beschikbaar gesteld 
door het Instrumentendepot Leerorkest. Het le-
nen is gratis. Een instrument lenen gebeurt altijd 
in combinatie met muziekles via het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Bij het fonds zijn 248 gemeen-
ten aangesloten. 

‘ Ouders met een      
minimum inkomen zullen   
niet vlug op de stoep staan  
bij een muziekvereniging’

Informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl.
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Het volgende project staat alweer in de steigers. 
Mindfuck! is de titel van OGJO XI. De uitvoe-
ring is zondag 30 september in sporthal De 
Sonders in Beltrum. Op het programma staat 
onder meer een nieuw arrangement van The 
perfect storm, de soundtrack van de gelijknamige 
rampenfilm uit 2000, gecomponeerd door Ja-
mes Horner. Ook Time van Hans Zimmer uit de 
sciencefiction thriller Inception, waarin realiteit 
en dromen met elkaar verweven raken, sluit 
naadloos aan bij het thema. Een auditieve illusie 
gebaseerd op de Shepardtoonladder is eveneens 

bedoeld om de luisteraar om de tuin te leiden. 
Op de tekentafel liggen verder speciale arrange-
menten voor harmonieorkest en rockgitaar van 
bekende klassieke thema’s. Medewerking aan 
OGJO XI komt van dansleraar Tim Aafjes en 
zijn hip hop-dansers, gitarist Mart Hillen en de 
illusionist Tom Krooshof. 

Stichting Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) is 
een initiatief van dirigent Henk Jan Heijnen en 
vocalist Rutger de Vries. Het geeft jonge musici in 
de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar de kans om in 

projectvorm een op lichte muziek gericht concert 
te verzorgen. Het OGJO wil een ambassadeur 
zijn voor de blaasmuziek door muzikanten in 
de regio te verbinden en voorop te lopen met 
vernieuwende producties. Op een open repetitie 
en een kennismakingsrepetitie na is het hele 
project gepland in één weekend. De muzikanten 
(vanaf C-niveau) komen op vrijdag bijeen om in 
drie dagen het programma voor het afsluitende 
concert op zondagavond klaar te stomen. Een 
essentieel onderdeel van de formule, vertelt Henk 
Jan Heijnen. “Als je meer tijd hebt om te repeteren 

Tijdens de afgelopen edities speelden 694 muzikanten (207 unieke personen) 

voor in totaal 3640 bezoekers 176 nummers waarvan er 69 speciaal voor het 

orkest waren gearrangeerd of gecomponeerd. Het Oost Gelders Jeugdorkest 

(OGJO) wil met showconcerten op projectbasis jonge muzikanten uit de 

Achterhoek enthousiasmeren voor de blaasmuziek.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING OGJO

OGJO geeft jeugd in 
Achterhoek een boost

Het OGJO tijdens 

een van de vorige 

projecten.
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kun je vanzelfsprekend nog meer afwerken. Maar 
dat is het OGJO: een combinatie van gezelligheid 
en goede muziek maken. Als organisatie is het 
elke keer weer spannend of we het programma 
in zijn geheel kunnen uitvoeren. Een enkele 
keer komt het voor dat we een nummer moeten 
schrappen. Maar het gezegde ‘je bent zo sterk als 
de zwakste schakel’ gaat hier niet op. We zien indi-

viduele muzikanten absoluut groeien tijdens het 
weekend. Deze ervaring nemen ze weer mee naar 
de wekelijkse repetitie van hun eigen vereniging.”

Aan het eind van ieder project wordt het thema 
of de titel van de nieuwe editie bekend gemaakt. 
De deelnemende muzikanten mogen vervolgens 
zelf ideeën inbrengen over de samenstelling van 
de show. “Ons streven is om minimaal de helft 
van het programma te voorzien van nieuwe 
arrangementen. Arrangeurs zijn onder meer 
Hans Derks, Rob Sloetjes en Tjeerd Nijhof. Zo 
hebben we al tientallen nummers speciaal voor 
het OGJO gearrangeerd of gecomponeerd.”

Ieder project brengt zo’n 70 muzikanten uit circa 
25 verschillende verenigingen uit de regio op het 
podium. Volgens Heijnen neemt de belang-
stelling nog steeds toe. “De naam OGJO wordt 
steeds meer een begrip bij de jonge musici. Bij 
ieder project zien we weer nieuwe gezichten in 
het orkest zitten. Een aantal muzikanten heeft 
alle edities meegespeeld. We streven naar een 

kwalitatief goed bezet orkest dat wel in balans 
moet zijn. Helaas moeten we wel eens muzikan-
ten uitloten. Bijvoorbeeld bij de fluitisten.”

Het OGJO wil jonge muzikanten uit de regio 
Achterhoek blijvend enthousiasmeren en de 
blaasmuziek promoten in de ruimste zin van het 
woord. Het OGJO ziet zich niet als concurrent 
van de reguliere orkesten, maar wil zijn deelne-
mers en toehoorders juist stimuleren blaasmu-
ziek in de plaatselijke orkesten te beoefenen. 
Daarom bestaat het orkest alleen tijdens het 
project en heeft het geen vaste samenstelling. 
“Het OGJO is eerder een verrijking voor de 

moedervereniging”, legt Heijnen uit. “Veel 
verenigingen in de regio krijgen moeilijk jonge 
aanwas en hebben moeite om de jeugd vast te 
houden. ‘De jeugd wil niet meer muziek maken’, 
hoor je dan. Maar vraag je als vereniging ook wel 
eens wat de jeugd dan wel wil? Na ieder project 
krijgen de muzikanten een evaluatieformulier 
voor op- of aanmerkingen. Hier kijken wij als 
organisatie zeer serieus naar. We zien ook dat 
veel muzikanten vaker bij elkaar gaan luisteren 
als er een interessant concert is.”

Klarinettiste Jo-anne Roerdink (23) doet al 
enkele jaren mee met de OGJO-projecten. Haar 
muzikale roots liggen bij muziekvereniging 
Concordia-Kotten uit Winterswijk. Sinds ze 
verhuisde naar Twente speelt ze bij muziekver-
eniging Sint Joseph uit Oldenzaal. “Het is super 
om via het OGJO nog in contact te blijven met 
de muzikale Achterhoek”, zegt ze. Het OGJO 
ziet ze als een mooie aanvulling op het spelen bij 
een reguliere vereniging. “De korte duur van het 
project en het enthousiasme van de muzikanten 
zorgen voor een super sfeer. Daardoor krijgt mu-
ziek maken als hobby voor mij een energieboost. 
Door de speciaal voor het OGJO gearrangeerde 
werken zit er altijd nieuwe uitdagende muziek 
in het repertoire.”Jo-anne zegt door het OGJO 
nieuwe mensen te hebben leren kennen in 
dezelfde leeftijd en met dezelfde hobby. Ze 
heeft er nieuwe vriendschappen gesloten met 
leeftijdsgenoten die ze ook regelmatig buiten 
het OGJO ziet. Jo-anne: “Het actief mee mogen 
denken over de invulling van de OGJO-edities 
heeft mij geïnspireerd om anders te kijken naar 
de muziekkeuze binnen mijn eigen vereniging. 
Het OGJO heeft mij veel goeds gebracht op 
muzikaal, sociaal en creatief vlak.” Chiel te Loeke 
(25) heeft alle projecten van het projectorkest 
meegespeeld. De trompettist van muziekvereni-
ging Concordia Beltrum heeft via het OGJO tal 
van muzikanten uit de regio leren kennen. “Spe-
len in het OGJO is niet per se leuker dan bij een 
reguliere vereniging, maar anders. Doordat het 
op projectbasis is, verandert de samenstelling 
van het orkest regelmatig. Ook speel je telkens 
ander repertoire. Het is leuk om met mensen van 
je eigen leeftijd in korte tijd relatief hoogwaardi-
ge muziek te maken.” 

‘ Het OGJO is eerder een  
verrijking voor de 
moedervereniging’

OGJO XI met als titel Mindfuck! is op zondag 30 

september om 14.30 uur in sporthal De Sonders 

in Beltrum. Informatie: www.ogjo.nl.

Plezier bij de muzikanten 

tijdens het concert van 

het OGJO.
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Ze komen allebei uit Groningen, spelen alle twee bij 
het Gelders Fanfare Orkest en studeerden beiden 
op het Prins Claus Conservatorium van Groningen 
bij Klaas van der Woude en Tijmen Botma. De 
dirigenten Lotte de Bruin en Aline Werkman-Schip-
per leidden op de openingsavond van de ONFK 
respectievelijk de muziekverenigingen Nil Sine 
Labore uit Boerakker en Sereno uit Baflo naar de 
zege in de vijfde en vierde divisie. Twee Groningse 
vrouwen met twee Groningse clubs op het hoogste 
treetje van het erepodium. Dat komt niet alle dagen 
voor. Met een tweede plek in de vierde divisie voor 
Melodia Wijckel maakte Jeannette Valkema het 
succes voor het vrouwelijke deel van het dirigenten-
gilde compleet. “Best wel stoer”, zegt Aline Werkman 
over de vrouwelijke hegemonie in de lagere divisies. 
“Vrouwen zijn misschien in de minderheid op de 
dirigentenbok, maar zijn naar mijn gevoel vooral heel 
netjes en zorgzaam in hun vak.” Ook Lotte de Bruin 
is blij hiermee een steentje te hebben bijgedragen 
aan het doorbreken van het traditionele beeld dat 
dirigeren vooral een mannenzaak is. “Ja, dit is te gek”, 
zegt ze. “Tegen die discussie lopen we wel vaker aan. 
Als vrouwelijke dirigent opereer je toch vooral in een 
mannenwereld. Dat betekent echter niet dat vrouwen 
het niet kunnen. Dat is nu wel gebleken. Vrouwen 
doen echt niet onder voor mannen. Ik hoop dat 
dit een stimulans is voor beginnende vrouwelijke 
dirigenten om toch door te zetten. Zou fijn zijn als 
we door deze prestaties twijfelaars over de streep 
hebben kunnen trekken.”

De beide dirigenten hebben veel met elkaar gemeen 
en kunnen het ook prima met elkaar vinden. Aline 

De top drie in de eerste divisie leverde met scores van 92 punten en meer een 

nek-aan-nekrace. Maar de complimenten van de jury gingen deze keer vooral 

naar de kandidaten in de laagste divisies. Het muzikale niveau stak op de ope-

ningsavond van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) ver 

boven het maaiveld uit. Met name de vrouwelijke dirigenten lieten zich gelden.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: JANNEKE MEIJER / FV MEDIA PRODUCTIES

Groningse girlpower 
in lagere divisies ONFK

Groningse 

girlpower met 

Lotte de Bruin 

(links) en 

Aline Werk-

man-Schipper.
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vertelt hoe het tweetal op weg naar de repetities 
van het Gelders Fanfare Orkest elkaars klankbord 
zijn. “We rijden er samen naar toe. Tijdens de 
reis praten we altijd over onze orkesten en hoe we 
daarmee het beste kunnen omgaan. Heel fijn om 
dit met iemand te kunnen bespreken. We hebben 
allebei bij Klaas van der Woude en Tijmen Botma 
gestudeerd in Groningen. Een fijne opleiding 
waar we ook veel stage-ervaring bij orkesten in de 
regio hebben opgedaan.”

Lotte, als sopraansaxofonist opgegroeid bij 
Sereno, maakte tijdens de ONFK haar concours-
debuut als dirigent. “Het was heel spannend, maar 
wel heel leuk”, blikt ze terug. “Ik was er eigenlijk 
ook aan toe. Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd 
en al een tijdje bezig bij verschillende verenigin-
gen. Een goed moment om eens op concours te 
gaan. Doel was om het ONFK te zien als middel 
om het orkest naar een hoger niveau te tillen. We 
zijn er met een goed gevoel naar toe gegaan. Maar 
dan moet het er op het podium wel nog uitkomen. 
Winnen was de kers op de taart.”

Aline heeft al wat meer vlieguren op de teller 
staan. Vorig jaar won ze met Baflo in de vijfde 
divisie. De vuurdoop van het orkest in de vierde 
divisie met maar liefst acht tegenstanders was 
meteen goed voor de zege. “Baflo is een orkest dat 
altijd hard werkt”, legt ze uit. “We leggen een stuk 
op de lessenaar en proberen dat zo goed moge-
lijk te spelen. Ongeacht welke divisie het is. Het 
begint als een puzzel die steeds beter op zijn plek 
valt. Op het podium ging alles wat we gerepeteerd 
en afgesproken hadden goed. Iedereen zat lekker 
te spelen. Dan is zo’n optreden echt genieten. We 
hadden absoluut niet verwacht dit jaar meteen 

Ons Genoegen Oirlo.

De jury met v.l.n.r. Kevin Houben, Durk Lautenbach, Luuk Tuinstra, Alex Schillings en Rob Goorhuis.

De tubasectie van Kunst Veredelt uit Gullegem (België). Muzikante van Excelsior IJsselstein.
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weer te kunnen winnen. Als dat dan toch gebeurt, 
is de ontlading des te groter. Wat een feest!”

De jury verbaasde zich over het hoge niveau in 
de lagere afdelingen. De Belgische componist 
en dirigent Kevin Houben zat bij vier van de vijf 
divisies in de jurybox. Hij beoordeelde alleen de 
eerste divisie niet. “Ik was vooral onder de indruk 
van de twee laagste afdelingen”, kijkt hij terug. 
“Een waanzinnig niveau. Bijna cd-kwaliteit. De or-
kesten lieten blijken zeer veel aandacht besteed te 
hebben aan sonoriteit en het zoeken naar de echte 
fanfareklank met mooie combinaties in saxen en 
koper. Ook viel de controle in tempi en beheer-
sing van het slagwerk op.” Ook de organisatie en 
opzet van de ONFK verdient volgens Houben 
een dikke voldoende. “Een super vriendelijke en 
professionele houding. Zeer strakke en goede 
timing. Vlotte doorstroming van orkesten. Prima 
akoestiek en zaal. Veel sfeer. Iedereen ging goed 
om met het wedstijdelement. Meestal kan maar 
één orkest per afdeling super blij zijn. De meeste 
orkesten worden daarin meer volwassen. Ze voe-
len aan dat je naar een wedstrijd gaat om je niveau 
te verhogen. Een gezamenlijk doel te hebben waar 
je naar kunt toegroeien om samen een muzikale 
belevenis te ervaren op het podium. Daar groei je 
van als tutti orkest, maar ook als vereniging.”
Aline verbaast zich eigenlijk niet over het posi-
tieve commentaar van de jury over het niveau 
onderaan de muzikale ladder. “Als dirigenten in de 
lagere divisies verwachten we van onze orkesten 
dat de basiselementen kloppen. Dat het zuiver, ge-
lijk en in balans is. Dat kunnen vijfde en vierde di-
visieorkesten ook. Daarnaast probeer je op basis 
van de partituur een zo mooi mogelijk muzikaal 
verhaal te maken. Als deze dingen lukken, krijg je 
ook in lagere divisies hele mooie uitvoeringen.” 

Dat juist Groningse verenigingen zich tijdens de 
openingsavond van de ONFK in de kijker speel-
den doet de beide dirigenten extra deugd. Vooral 
Lotte wil zich ervoor inzetten om de blaasmuziek 
in Groningen steviger op de kaart te zetten. Lotte: 
“In Friesland groeien mensen veel meer op met 
blaasmuziek. Er zijn ook veel meer orkesten. In 
Groningen is dat wat minder. Ik zou het mooi 
vinden als de blaasmuziek in Groningen toegan-
kelijker wordt, zich wat meer ontwikkelt en meer 
verspreidt. Sinds mijn conservatoriumopleiding 
voel ik me geroepen om me daar voor in te zetten. 
Ik wil laten zien dat blaasmuziek niet oubollig 
hoeft te zijn. Dan helpt het wanneer Groningse or-
kesten mooi in het nieuws komen. Ik voel me sterk 
betrokken bij de blaasmuziek in deze provincie en 
ben gedreven om er hier wat van te maken.” 

Constantia Menaam.

Stêd Sleat Sloten.

Dirigent Arnold van ‘t Ent leidt het Zaandijks Fanfare Corps.  
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Behalve de organisatie van de reis naar de 
Russische hoofdstad wordt ook het optreden 
voor de fietsende showband nog een hele kluif. 
Het Rode Plein is namelijk vooral bestraat met 
kinderkopjes. Om te kunnen inschatten of deze 
hobbelige ondergrond voor problemen gaat 
zorgen, stuurde de organisatie een foto om te la-
ten zien hoe de kasseien erbij liggen. Crescendo 
heeft al heel wat ondergronden onder de wielen 
gehad en verwacht ook de hobbels op het Rode 
Plein te kunnen overwinnen. 

Behalve Crescendo doen veelal militaire korp-
sen uit onder andere Groot-Brittannië, Monaco, 

Sri Lanka en Rusland mee. Dat de Moskovieten 
uitzien naar het fietsende korps uit het tulpen-
land blijkt uit de aandacht in de lokale media. Zo 
kopte de Rossiyskaya Gazeta: “De Nederlandse 
muzikanten zullen rocken op het Rode Plein op 
klompen en op de fiets”.

Ook de leden kijken uit naar dit nieuwe avon-
tuur. Na reizen naar Japan, Maleisië, Turkije en 
Hong Kong kan de Groningse publiekslieveling 
weer een land van de bucketlist afvinken. Cres-
cendo ziet het als een eer om als amateurkorps 
te worden uitgenodigd voor evenementen in 
binnen- en buitenland. 

Bicycle Showband Crescendo is van 22 augustus tot en met 3 september een van de 

attracties tijdens de International Military Tattoo Spasskaya Tower Festival in Moskou. De band 

uit het Groningse Opende verzorgt tijdens deze jaarlijkse taptoe elf shows op het Rode Plein 

met het iconische Kremlin als decor.

Crescendo speelt op Rode Plein
SHOW, MARS EN PERCUSSIE NIEUWS

Aandacht in de pers voor de komst van Crescendo. 

BLAASMUZIEK NIEUWS

Gé Reinders blaast uit met nieuwe theatertour 

avondvullend liedjesprogramma in het Lim-
burgs dialect. Daarbij tekenden plaatselijke 
harmonieën, fanfares en brassbands voor de 
instrumentale begeleiding. De formule sprak zo-
wel publiek als orkesten enorm aan. Na vijf tour-
nees en twee cd’s nam hij in 2010 afscheid van 
de blaasmuziek. Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. “Ik was bang me te overeten aan de 
slagroomtaart”, blikt Reinders terug. “Maar in-
cidenteel ben ik altijd hafabra-concerten blijven 
doen. Die wakkerden de eetlust weer aan.” Drie 
jaar geleden begon hij weer liedjes te schrijven 
speciaal gericht op de begeleiding door orkes-
ten. Voor de orkestratie trok hij arrangeurs zoals 
Steven Walker, Hardy Mertens, Alex Poelman, 

Peter Kleine Schaars en Albert John Vervorst 
aan. Inmiddels liggen er weer vijftien liedjes op 
de plank voor de nieuwe theatershow Oetblaoze. 
Een titel die niet zomaar uit de lucht komt vallen. 
Reinders: “Het is mijn laatste programma. Het 
wordt een soort afscheid, een terugblik. Ik kan 
het nog niet helemaal onder woorden brengen.” 
De nieuwe nummers worden met de Douane 
Harmonie Nederland op cd opgenomen. De 
première is op 29 september in De Oranjerie in 
Roermond met de Koninklijke Harmonie van 
Thorn. Vervolgens staan tot 9 juni 2019 ruim 
dertig voorstellingen door heel Nederland op 
het programma. Zie voor de volledige tourlijst: 
www.gereinders.nl/tourlijst.

Reinders, door de toenmalige KNFM benoemd 
tot ambassadeur van de blaasmuziek, trok vanaf 
2005 langs de theaters in Nederland met een 

De Roermondse singer/songwriter Gé Reinders maakt het komende seizoen na acht jaar weer 

een tournee met amateurblaasorkesten. Het programma Oetblaoze (Uitblazen) wordt de laatste 

theatervoorstelling van de bijna 65-jarige zanger, musicus en schrijver.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BOB BRONSHOFF

28



De kindertjes in de klas vonden het maar wat 
spannend. Hun juf als trending topic nummer 
8 op YouTube. Megagaaf ! Sharenda Hoogen-
dijk van The Rainbows uit Roosendaal maakte 
speciaal voor het WK haar comeback in de 
twirlwereld. “Het was leuk, gevarieerd, gezellig 
maar ook hard werken en zenuwslopend. Het 
heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het 
was mijn terugkeer zeker waard. Een wereldtitel 
erbij! Hoe gaaf is dat?”

Ze gingen voor goud en kwamen met goud thuis. 
Met de themashow We are not afraid! veroverde 
de groep Synergy dit voorjaar in Noorwegen de 
wereldtitel op het onderdeel Pompon Team. Zes 
landen streden om de zege in deze klasse. Met 
de Verenigde Staten als torenhoge favoriet. “We 
wisten dat het moeilijk zou worden maar dat het 
niet onmogelijk zou zijn”, zegt Karin Gerritsen, 
een van de vier coaches. “Als alles klopte en lukte 

zouden we de concurrentie kunnen verslaan. Dat 
gebeurde ook. Het pomteam was echt geweldig.” 
De Nederlandse equipe maakte in Lilleham-
mer een statement tegen het terrorisme in de 
wereld. Op muziek van onder meer Edith Piaf 
werd gerefereerd aan de aanslagen in New York, 
Parijs en Londen. Ook de stemmen van de drie 
regeringsleiders waren in de muziek verwerkt. 
Een gedurfd thema dat nogal gevoelig lag. Met 
name de artistieke uitvoering gaf volgens Karin 
de doorslag. “Als je voor zo’n beladen thema 
kiest, moet die boodschap in alle details gedra-
gen worden. Publiek en jury moeten het verdriet 
en de angst als het ware voelen. Zo kwam het 
ook over. Het verhaal werd met overtuiging, 
emotie en krachtige effecten neergezet.” Op het 
onderdeel Large Team moest Synergy genoegen 
nemen met een derde plaats achter Amerika en 
Noorwegen. Karin: “Kracht en enthousiasme 
waren wel aanwezig, maar helaas hadden we te 

veel drops bij de belangrijkste tricks. Wat creati-
viteit betreft loopt de USA achter, maar de grote 
tricks worden wel door het hele team uitgevoerd. 
Daardoor scoren ze uiteindelijk hoger.”

Synergy bestond uit leden van de twirlverenigingen 
The Rainbows Roosendaal, Inspiration Voorhout, 
Vitality Alkmaar en KNA Noordwijk. Om de Ame-
rikaanse favorieten het hoofd te kunnen bieden, 
hebben ze speciaal voor het WK hun krachten 
gebundeld. Een bijzondere samenwerking die ook 
wat de leden betreft zeker voor herhaling vatbaar 
is. Sharenda: “In het begin was het voor iedereen 
spannend. We wisten niet wat ons te wachten stond. 
Hoe zouden de trainingen, de samenwerking 
binnen de teams en met de verschillende docenten 
verlopen? Maar naar mate het WK in zicht kwam, 
kwam alles op zijn pootjes terecht. Op de laatste 
training voelde ik dat we er klaar voor waren om 
een gooi naar de wereldtitel te doen. Ik hoop dat dit 
een begin is van een mooie blijvende samenwer-
king in de twirlwereld.”

Ook Karin Gerritsen hoopt dat het niet bij 
dit eenmalige avontuur blijft. “Betrokkenheid 
van nog meer verenigingen zou erg leuk zijn. 
Synergy geeft de twirler de kans om op een inter-
nationale wedstrijdvloer te staan.” Voor Neder-
land behaalden verder het junioren twirlteam 
van KNA Noordwijk, het senioren danceteam 
van Inspiration uit Voorhout en soliste Sabine 
Mouthaan op het onderdeel rhytmic twirl een 
bronzen medaille.  

Onder de projectnaam Synergy zetten 55 meiden van vier Nederlandse twirl-

verenigingen alles opzij om op de wereldkampioenschappen in het Noorse  

Lillehammer de Amerikaanse suprematie te doorbreken. Met het behalen   

van de wereldtitel bij de pomponteams kijken atleten en begeleidingsteam  

terug op een (deels) geslaagde missie.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: CLIFF VAN GINKEL

Synergy-gevoel  
leidt tot goud

MAJORETTE / TWIRL REPORTAGE
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Jongeren creëren een nepbeeld rondom zichzelf om op social media maar voor-

al zoveel mogelijk likes te kunnen scoren. Tijdens de indoorcompetitie van Color 

Guard Nederland (CGN) brachten diverse units dit groeiende maatschappelijk 

verschijnsel in beeld. De optredens in de speciale Phila Class lieten zien waar het 

echt om gaat in het leven. CGN bood een color guard en een indoor percussion-

groep van mensen met een verstandelijke beperking een podium om te zijn wie 

ze zijn. Just the way you are als tune van de wintercompetitie 2018. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Just the way you are  
is topic op CGN-finals

COLOR GUARD REPORTAGE



De tranen staan nog in zijn ogen. Slagwerker 
Jeen van Phila Slag moet het allemaal nog even 
laten indalen. De uitzinnige reactie van het pu-
bliek in het uitverkochte Indoor Sportcentrum 
Eindhoven op het optreden van Phila Vlag en 
Phila Slag is hem niet in de koude kleren gaan 
zitten. “Ik heb er geen woorden voor”, zegt hij. 
“Het was hartstikke spannend om hier op te 
treden. Iedereen was zenuwachtig. Maar het was 
fantastisch. Zo’n publiek heb ik nog nooit mee-
gemaakt.” Ook Jouke is er nog altijd hoteldebotel 
van. “Ik gooide allebei mijn stokken in de lucht”, 

komt hij de verslaggever dolenthousiast vertel-
len. “Daar heb ik de hele week op geoefend. En 
het lukte ook nog. Ik ving ze allebei weer op. Van 
het applaus van het publiek kreeg ik bijna tranen 
in mijn ogen.” 

Ruim zeventig groepen streden afgelopen sei-
zoen om de prijzen tijdens de indoorcompetitie 
van CGN. De deelnemers stuwden elkaar tijdens 
vijf regionale voorronden op naar een hoog 
niveau. Het publiek kreeg tijdens de Cham-
pionships in Eindhoven de ene na de andere 

‘ Van het  
applaus kreeg 
ik bijna tranen 
in mijn ogen’
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topprestatie voorgeschoteld. Maar voor CGN is 
punten scoren en prijzen winnen niet het enige 
dat telt. De kleinste KNMO-doelgroep ziet 
competitie vooral als een kapstok om mensen 
met elkaar in contact te brengen en van elkaar 
te laten leren. Door voor medeburgers met een 
beperking een prominente plek in het program-
ma van de finale vrij te maken, zette CGN deze 
visie nog eens extra kracht bij. 
Onder de projectnaam Phila Slag & Vlag ging 
een team van instructeurs en begeleiders begin 
dit jaar aan de slag met een color guard en een 
slagwerkgroep samengesteld uit mensen met 
een verstandelijke beperking. Einddoel van de 
expeditie: een optreden tijdens de grote finale 
van de CGN-wintercompetitie in Eindhoven. 
Zorginstelling Philadelphia uit Amersfoort 
financierde het project vanuit het programma 
Philala dat cliënten op allerlei manieren in 
contact brengt met muziek. Vanuit verschillende 
zorginstellingen meldden zich veertien slagwer-
kers en veertien dansers aan voor het project. 

Na twaalf weken training en een try-out in Leeu-
warden betreden de beide groepen tijdens de 
finale in Eindhoven de arena. Op de volgepakte 
tribunes gaan honderden lichtjes van links naar 
rechts als Phila Vlag op muziek van het num-
mer Just the way you are van Bruno Mars haar 
show op de vloer zet. Als even later tijdens het 
optreden van Phila Slag diverse slagwerkers met 
een enorm gevoel voor show en entertainment 
hun solistische talenten demonstreren, gaat het 
publiek helemaal uit zijn dak. “Dit is supercool”, 
roept Jelle Roeper, ambassadeur van CGN en 
mede-initiator van Phila Slag & Vlag. “Dit maak 
je niet vaak meer mee.” Geassisteerd door leden 
van de color guardgroepen Impact en Adven-
do bereidde hij de slagwerkers van Phila Slag 
voor op hun optreden. “We zijn twaalf weken 
geleden heel basic begonnen. Met de bekende 
fruithaprap: peer, appel, sinaasappel. Een als 
je ziet wat ze nu al allemaal kunnen. Dat is echt 
onwijs gaaf. Na drie maanden pakken ze de zaal 
al helemaal in.” 

Savannah Muurling van Advendo Sneek assis-
teerde de color guards bij het instuderen van 
hun show. “Het was hartstikke leuk om te doen”, 
zegt ze. “De mensen zijn altijd vrolijk. Ze hebben 
ook altijd zin om te trainen. Hoewel het soms 
best wel moeilijke elementen waren, pakten ze 
het heel goed op. Ik vind het een heel leuk initia-
tief van CGN om mensen met een beperking de 
kans te geven om hieraan mee te doen.” 
Even verderop staat ook Paul Doop zichtbaar na 
te genieten van de optredens van de twee debu-
terende groepen. “Geweldig hoe het publiek rea-
geerde”, lacht de CGN-voorzitter trots. “Winnen 
is leuk, maar dat is niet het enige. Mensen met 
elkaar in contact brengen. Dat is waar het om 
gaat. Wie praat er nu nog over mensen met een 
beperking?” Doop ontvangt appjes van mensen 
die met tranen in de ogen op de tribune zaten. 
Hij hoopt dat het initiatief navolging krijgt bij 
andere sectoren in de amateurmuziek. “Het zou 
fijn zijn als we dit KNMO-breed gaan adopteren 
door jaarlijks of tweejaarlijks een evenement 
te organiseren waarop alle disciplines samen-
komen. Dan krijg je als KNMO ook meer 
uitstraling naar de gemeenschap en laat je als 
muziekorganisatie ook zien wat je maatschappe-
lijk betekent.”

COLOR GUARD REPORTAGE
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Ook Esther Primowees, directeur Expertise en 
Onderzoek van de stichting Philadelphia Zorg, 
is dolenthousiast over het initiatief. “Wat een 
avontuur! Dat het zo mooi zou worden, had ik 
niet durven dromen”, zegt ze. “We zijn begonnen 
met de gedachte dat we een tijdelijk project zou-
den gaan starten. Maar al snel moesten we gaan 
kijken hoe we dit project kunnen continueren. 
De leden bleken enorm enthousiast en maakten 

heel duidelijk dat ze door wilden gaan.” Esther 
legt uit wat een dergelijke ervaring teweegbrengt 
bij mensen met een verstandelijke beperking. 
“Hun wereld is groter geworden. Ze hebben veel 
nieuwe mensen ontmoet. Instructeurs, vrijwil-
ligers en cliënten van andere zorgorganisaties. 
Alleen de busreis is voor hen al een enorme 

ervaring. De reactie van het publiek heeft hen 
laten voelen hoe welkom ze zijn. Dat geeft hen 
vertrouwen en het gevoel er helemaal bij te 
horen. De combinatie van muziek en beweging 
heeft een positieve uitwerking op lichaam en 
geest. Ze kunnen hun talenten tonen en eigen 
mogelijkheden ontdekken. Door het lef om voor 
zo’n volle zaal te durven optreden, hebben ze 
grenzen verlegd.”

CGN en Philadelphia willen beide hun part-
nerschap voortzetten. Inmiddels hebben zich 
ook al diverse muziekverenigingen aangemeld 
om een duurzame samenwerking aan te gaan. 
De zorginstelling staat ook open voor verge-
lijkbare projecten met overige sectoren van de 
amateurmuziek. Esther: “Leven in een wereld 

vol muziek is mooi. Wel hebben we gemerkt en 
geleerd dat er een aantal belangrijke ingredi-
enten nodig is om een dergelijk project tot zo’n 
geweldig succes te kunnen maken. Vanuit die 
opgedane kennis en ervaring kunnen we verder, 
waarbij samenwerking met CGN voor nu onze 
voorkeur heeft.” 

‘ Alleen de busreis is voor  
hen al een enorme ervaring’
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Kunnen ze niet tellen in Banholt? In 1995 vierde 
Amicitia het honderdjarig bestaan en nu - 23 jaar 
later - het 125-jarig jubileum. Dat zit zo. In de 
aanloop naar het eeuwfeest ontdekten de auteurs 
van het jubileumboek dat de harmonie eerder 
is opgericht. Ze stuitten op een krantenartikel 
van 10 november 1893 waarin melding wordt 
gemaakt van de oprichtingsvergadering. Het 
jaar 1895 op de drapeau heeft de Banholtenaren 
decennialang op het verkeerde been gezet. Dat 
jaartal verwijst niet naar het oprichtingsjaar maar 
naar het aankoopjaar van het vaandel. Tijdens de 
algemene ledenvergadering in 2017 werd deze 
historische dwaling officieel rechtgezet. En dus 
gaat in Banholt dit jaar de vlag in top. “Amici-
tia is bij alle belangrijke evenementen binnen 
de dorpsgemeenschap Banholt en Terhorst 

aanwezig”, vertelt voorzitter Willy Bours. “Door 
de contributies betaalbaar te houden en het 
aanbieden van muziekopleidingen proberen 
we het lidmaatschap laagdrempelig te houden. 
Ook is ons concertgebouw voor alle inwoners en 
verenigingen van Banholt en Terhorst tegen een 
redelijke vergoeding beschikbaar.”

Amicitia is van eenvoudige dorpsharmonie opge-
klommen naar een volwaardige muziekvereniging 
die ook op het concourspodium haar sporen ver-
diend heeft. Naast diverse provinciale titels sleep-
te het orkest in 1996 het landskampioenschap in 
de afdeling uitmuntendheid (derde divisie) in de 
wacht. Op het Wereld Muziek Concours in 2001 
eindigde Amicitia in de eerste divisie als zesde 
in een deelnemersveld van ruim dertig orkesten. 

Ook het in 1960 opgerichte klaroenkorps valt 
op provinciaal, landelijk en internationaal niveau 
regelmatig in de prijzen. Maar bovenal is Amicitia 
van en voor het dorp Banholt. Bours: “We luiste-
ren de jaarlijkse processie en het Sint Caeciliafeest 
op, maken een muzikale rondgang bij de dorps-
barbecue en tijdens de drie kermissen in ons dorp, 
brengen serenades bij gouden huwelijken en voor 
90-jarigen en verzorgen twee maal per jaar een 
thema- of jubileumconcert. Ook musiceren of 
marcheren we regelmatig buiten het dorp.”

Samen met de muziekverenigingen van Mheer 
en Noorbeek wordt op de basisschool De Den 
een AMV-opleiding verzorgd. De jeugdleden van 
deze verenigingen vormen samen het jeugdorkest 
Mherimba. “Plezier in gezamenlijk musiceren 
staat voorop”, vervolgt Bours. “Een uitdagend ni-
veau is hierbij een voorwaarde, maar dit moet wel 
passen bij het orkest. Jong en oud moet zich thuis 
voelen binnen onze vereniging. Daarbij houden 
we nadrukkelijk rekening met de maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Een zelfstandig orkest is 
hierbij het uitgangspunt waarbij mogelijke samen-
werking op bepaalde gebieden niet is uitgesloten.”

De jaarlijkse Hei-Op feesten met een dorpslunch, 
receptie en feestmiddag vormden eerder dit jaar 
de aftrap van de festiviteiten rond het 125-jarig be-
staan. Tijdens de Heilige Mis werd de nieuwe dra-
peau (met het goede oprichtingsjaar) ingezegend. 
Zaterdag 24 november is het jubileumconcert met 
alle gelederen van de vereniging en een gastoptre-
den. Dan wordt ook een tweede boekwerk over de 
harmonie, een addendum op het boek Amicitia 
Banholt, 100 jaar onderweg, gepresenteerd. 

Als grootste vereniging in het amper duizend zielen tellende dorp Banholt en de 

buurtschap Terhorst neemt de koninklijk erkende harmonie Amicitia Banholt al 

125 jaar een prominente plek binnen de lokale gemeenschap in. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING AMICITIA

Amicitia 125 jaar van 
en voor Banholt
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Muziek verbindt! De jaarlijkse hafa-concer-
treeks van philharmonie zuidnederland brengt 
amateurs en profs samen. Bovendien hopen 
beide sectoren met deze samenwerking nieuw 
publiek aan te boren. Het amateurorkest opent 
het muzikale treffen, na de pauze komt het 
symfonieorkest in actie. Maar daar blijft het niet 
bij. Voor en tijdens de concerten vinden over 
en weer uitwisselingen plaats. Toppers van de 
solistenkampioenschappen van de Brabantse en 

Limburgse muziekbonden spelen met bege-
leiding van philharmonie zuidnederland een 
solistisch werk. Andersom soleren professionele 
musici van philzuid met begeleiding van de 
diverse amateurorkesten. De dirigenten van de 
blaasorkesten krijgen de kans om het symfo-
nieorkest te dirigeren. Bovendien krijgen de 
amateurorkesten in het voortraject workshops 
van musici van philharmonie zuidnederland. 
2500 euro kost het de verenigingen om philzuid 

een avondje in huis te halen. Het amateuror-
kest neemt bovendien de organisatie voor zijn 
rekening. De opbrengst uit de entreegelden en 
de eventuele catering komt geheel ten goede aan 
de clubkas. De enige voorwaarde is dat de toe-
gangsprijs niet hoger is dan vijftien euro en dat 
kinderen tot 12 jaar gratis naar binnen mogen. 
Zowel de amateurs als de profs kijken ieder jaar 
uit naar deze ontmoeting. Enkele hoofdrolspe-
lers aan het woord.

Philharmonie zuidnederland in huis halen om samen een gezamenlijke 

concertavond te vullen. Amateurblaasorkesten in Noord-Brabant en Limburg 

staan er voor in de rij. Deze maand toert het professionele symfonieorkest 

weer langs lokale theaters, culturele centra en sporthallen om op te treden 

met de plaatselijke harmonie of fanfare. Jonge talentvolle amateurmuzikanten en 

dirigenten van amateurorkesten krijgen de kans om met het symfonieorkest 

te werken. Maar de professionele solisten zien het als een buitenkansje. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Profs en amateurs 
laten elkaar shinen 

Philharmonie zuidnederland 

biedt talentvolle amateurblazers 

a once in a lifetime experience.
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‘ Je mag je afkomst 
nooit verloochenen’

Naam: Ramon Wolkenfelt.
Functie: trompettist philharmonie zuidneder-
land.
Soleert in: Trompetconcert (Satoshi Yagisa-
wa)/Flowerdale (Philip Sparke).
Begeleiding: koninklijke harmonie Concor-
dia van 1839 Hilvarenbeek/muziekvereniging 
Moed en IJver Blitterswijck.
 
“Natuurlijk verheug ik me op deze concerten. 
Het is hartstikke leuk om solo te spelen. Ik 
kom zelf uit de amateurwereld. Ben opge-
groeid bij het Dordrechts Philharmonisch 
Orkest. Mijn hele familie was erbij betrokken. 
Opa was er dirigent. Later heb ik ook bij di-
verse Tilburgse orkesten gespeeld. L’Echo des 
Montagnes en Orpheus. Het is leuk om terug 
te gaan naar je roots. Ook is het super om 

eens in de spotlights te staan. Dat voelt toch 
anders dan wanneer je naast je collega’s zit 
en de solopartij speelt. Het Trompetconcert 
van Yagisawa heb ik één keer eerder gespeeld. 
Een leuk thema dat zeer geschikt is voor een 
project zoals dit. Met een goede afwisseling in 
hoog en laag en een langzaam middendeel. De 
samenwerking tussen profs en amateurs zorgt 
voor kruisbestuiving. Vrijwel alle profs zijn 
ooit amateur geweest. Als beroepsmuzikant 
mag je je afkomst nooit verloochenen. Het is 
altijd voor iedereen tof als een solist voor-
bijkomt. Dat geldt ook voor ons als profs. Ik 
vind het altijd fantastisch als bij philharmonie 
zuidnederland een solist te gast is. Als je hart 
hebt voor muziek en plannen om erin door te 
gaan, kan zo iemand je net het steuntje in de 
rug geven dat je op dat moment nodig hebt. 
Met het Dordrechts Philharmonisch Orkest 
hebben we ooit Jörgen van Rijen (solotrom-
bonist Koninklijk Concertgebouworkest, 
red.) begeleid. Dat was heel indrukwekkend. 
Fascinerend en inspirerend om zo’n man van 
dichtbij mee te maken. Om te zien hoe hij zich 
voorbereidt en waar hij op let. Dat was net in 
de tijd dat ik behoorlijk serieus bezig was met 
trompetspelen. Hij heeft mij toen de push 
gegeven om beroepsmuzikant te worden.”

‘ Ik ervaar geen
 kloof tussen profs  
 en amateurs’
Naam: Martijn Pepels.
Functie: dirigent harmonie Goede Hoop 
Aarle-Rixtel.
Dirigeert philzuid in: Suite from The Snow 
Maiden (Rimsky-Korsakov). 

“Een prachtig initiatief. Hartstikke leuk om 
mee te maken. Werken met strijkers is natuur-
lijk heel anders dan met een blaasorkest. Ik 
zie dit als een mooie kans waar ik ontzettend 
veel van kan leren. Het voelt als een voorrecht 
om een ensemble van zo’n niveau te mogen 
dirigeren. De animo onder de amateurvereni-
gingen voor dit project is heel groot. Je moet 
dus als vereniging geluk hebben om er voor in 
aanmerking te komen. Maar het is niet alleen 
voor mij als dirigent leerzaam. Dat geldt voor 
de hele vereniging. Zowel op muzikaal als op 
organisatorisch gebied. Van de workshops die 
musici van philharmonie zuidnederland vooraf 

geven aan de amateurmuzikanten gaat een 
enorme kwaliteitsimpuls uit. De organisatie 
van dit evenement gaat ook voor het bestuur 
een stap verder dan ze gewend zijn. De weg 
ernaar toe is daarom het belangrijkste. Daar 
haal je als vereniging op alle fronten je winst. 
Het uiteindelijke concert is de kers op de taart. 
The Snow Maiden is een suite uit een vierdelige 
opera. Heel leuke muziek en ook toegankelijk 
voor het publiek. Of een dergelijk project de 
amateur- en beroepssector dichter bij elkaar 
brengt? Ik weet niet of de afstand tussen die 
beide werelden wel zo groot is. Ik ervaar die 
kloof in ieder geval niet. Of het nu amateurs of 
profs zijn, in beide gevallen gaat het om men-
sen die passie hebben voor muziek. Zolang je 
met wederzijds respect aan muziekbeoefening 
doet, kan er van een kloof geen sprake zijn.”
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Vuurdoop Brabants jeugdorkest met première

Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) is een nieuw initiatief en geeft in samenwerking 

met philharmonie zuidnederland zijn eerste concert op 26 juni om 20.00 uur in Theater Aan 

de Parade in ‘s Hertogenbosch. 

TEKST: NICOLE VAN HOOF • FOTO: KEES STAPS

Zeventig jonge muziektalenten, afkomstig van muziekverenigingen uit heel Brabant, worden in slechts vijf repetitiedagen door dirigent Johan 
Smeulders klaargestoomd om een uitgebalanceerd repertoire uit te voeren. Daarbij wordt hij geassisteerd door prominente blazers uit philharmo-
nie zuidnederland, die verschillende workshops voor hun rekening nemen. Op het programma staat onder andere muziek uit de operette Candide 
van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Een wat klassieker werk is Prelude, Siciliano and Rondo van de Engelse componist Malcolm 
Arnold die niet alleen bekend stond om zijn hafabra-repertoire, maar ook een Oscar ontving voor de filmmuziek van Bridge On The River Kwai. 
Solotrombonist Lode Smeets van philharmonie zuidnederland brengt samen met het BJPO Colors for Trombone van Bert Appermont en er staat 
ook een wereldpremière op het programma. Componist Jesse Passenier ontving in 2017 de Rogier Van Otterloo Award, een stimuleringsprijs voor 
de meest talentvolle Nederlandse jonge componist, arrangeur, dirigent of orkestleider van nu. De planeet Saturnus staat astrologisch voor de verbin-
ding tussen sterrenbeelden en bevat een zinderende energie die het heelal overeind houdt. Die werkende kracht en de verbinding tussen het oude 
en het nieuwe was voor Passenier de inspiratie voor het werk Saturn dat hij speciaal schreef voor philharmonie zuidnederland en het BJPO. Een 
compositie met een unieke en enorme bezetting voor symphonie- en harmonieorkest. In Saturn vindt een symbolische overdracht plaats tussen 
philharmonie zuidnederland en het BJPO, want de jeugd heeft natuurlijk de toekomst. Kaartverkoop via theateraandeparade.nl.
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‘ Gedragen op een 
bedje van klank’

 
Naam: Sjors Uitjens. 
Functie: altsaxofonist koninklijke harmonie 
Echo der Kempen Bergeijk en harmonie Sint 
Michaël van Thorn.
Soleert in: Divertissement Espagnol (Charles 
Martin Loeffler).
Begeleiding: philharmonie zuidnederland.

“Het is een heel mooi project. Het is bijzonder 
dat een beroepsorkest gemotiveerde amateurmu-
zikanten de kans geeft om als solist op te treden. 
Het voelt als een eer als je een brief ontvangt 
waarin je op grond van je prestaties hiervoor 
uitgenodigd wordt. Ik zie het als de beloning 
voor heel hard werken. In mooie zalen voor zo’n 
prachtig orkest staan te soleren is niet niks. Ik heb 
inmiddels al een keer ervaren hoe dit is. Twee jaar 
geleden mocht ik ook al solist zijn bij philzuid. 
Toen speelde ik Concerto for Alto Saxophone and 
String Orchestra van Glazunov. Soleren bij een 
symfonieorkest is heel anders dan bij een harmo-

nieorkest. Met zo’n bos strijkers achter je is het net 
alsof je  gedragen wordt op een bedje van klank. 
Helaas behoort de saxofoon niet tot de vaste be-
zetting van een symfonieorkest. Deze kans krijg je 
als saxofonist dus niet zo vaak. Dat ik nu drie keer 
in een paar dagen tijd als solist met philzuid mag 
spelen is uniek. Ik heb in samenspraak met Ray-
mond Vievermanns (trompettist philharmonie 
zuidnederland, red.) en Andreas van Zoelen (o.a. 
hoofdvakdocent klassiek saxofoon aan de Fontys 
Academy Tilburg, red.) gekozen voor Divertisse-
ment Espagnol van de Duitse componist Charles 
Martin Loeffler. Een wat ouder stuk, maar hart-
stikke mooi in een romantische sfeer. Het is uit 
de tijd dat de saxofoon nog niet zo lang bestond. 
Loeffler durfde het als een van de eersten aan om 
de saxofoon in te zetten als solistisch instrument 
bij een strijkorkest. Het werk sluit bovendien 
prima aan bij het Frans-Spaanse karakter van het 
concert. Met mooie optredens met harmonie Sint 
Michaël en mijn vaste club Echo der Kempen en 
diverse optredens met begeleiding van een pianist 
tijdens solistenconcoursen heb ik een mooi 
muzikaal seizoen achter de rug. De optredens met 
philzuid zijn de kers op de taart. 

Speellijst hafaconcerten philharmonie zuidnederland

VRIJDAG 15 JUNI, 20.00 UUR
Locatie: Cultureel Centrum Elckerlyc Hilvarenbeek.

Gastorkest: koninklijke harmonie Concordia van 

1839 Hilvarenbeek. 

Solist philzuid: Ramon Wolkenfelt (trompet) in 

Trompetconcert (Satoshi Yagisawa)

Solisten amateurwereld: Maarten Takken/Tim 

Huijbregts (klarinet) in Konzertstück nr 2 (Mendelssohn). 

Gastdirigent: Arno Schipdam in Suite from The 
Snow Maiden (Rimsky-Korsakov).

ZATERDAG 16 JUNI, 20.00 UUR
Locatie: Cultureel Centrum De Haandert Tegelen.

Gastorkest: harmonie Sempre Avanti Tegelen 

Solist philzuid: Christiaan Molenaars (hoorn) in 

deel 2 uit Hoornconcert nr 1 (Richard Strauss).

Solisten amateurwereld: Maarten Takken/Tim 

Huijbregts (klarinet) in Konzertstück nr 2 (Mendelssohn).

Gastdirigent: Jacques Claessens in Suite from 
The Snow Maiden (Rimsky-Korsakov). 

ZONDAG 17 JUNI, 15.00 UUR
Locatie: Sporthal De Dreef Aarle-Rixtel.

Gastorkest: harmonie Goede Hoop Aarle-Rixtel.

Solist philzuid: Gabriël Arias Luna (cello) in Kol 

Nidrei (Max Bruch/arr. Siegmund Goldhammer).

Solisten amateurwereld: Maarten Takken/Tim 

Huijbregts (klarinet) in Konzertstück nr 2 (Mendelssohn).

Gastdirigent: Martijn Pepels in Suite from The 
Snow Maiden (Rimsky-Korsakov).

ZATERDAG 23 JUNI, 20.00 UUR 

Locatie: MFC Oelbroeck Sint Anthonis.

Gastorkest: muziekvereniging Sint Cecilia Sint 

Anthonis.

Solist philzuid: Herman Vincken (hobo) in Variaties 
op een thema van Glinka (Nicolai Rimsky Korsakov). 

Solist amateurwereld: Sjors Uitjens (alt-saxo-

foon) in Divertissement Espagnol (Loeffler).

Gastdirigent: Frank Steeghs in Carmen Suite (Bizet).

ZONDAG 24 JUNI, 15.00 UUR
Locatie: Schouwburg De Domijnen Sittard.

Gastorkest: fanfare Sint Caecilia Jabeek/fanfare 

Sint Cecilia Doenrade. 

Solist philzuid: Peter Houben (hoorn) in Villanelle 
(Paul Dukas).

Solist amateurwereld: Sjors Uitjens (alt-saxo-

foon) in Divertissement Espagnol (Loeffler).

Gastdirigent: John Willems in Carmen Suite (Bizet). 

DINSDAG 26 JUNI, 20.00 UUR 
Locatie: Theater aan de Parade ’s Hertogenbosch.

Gastorkest: Brabants Jeugd Project Orkest.

Solist philzuid: Lode Smeets (trombone) in Colors 
(Bert Appermont). 

Solist amateurwereld: Sjors Uitjens (alt-saxo-

foon) in Divertissement Espagnol (Loeffler).

Gastdirigent: Johan Smeulders in Carmen Suite 
(Bizet). 

ZATERDAG 30 JUNI 20.00 UUR 
Locatie: Schouwburg Venray.

Gastorkest: muziekvereniging Moed en IJver 

Blitterswijck.

Solist philzuid: Ramon Wolkenfelt (trompet) in 

Flowerdale (Philip Sparke).

Solisten amateurwereld: Maarten Takken/Tim 

Huijbregts (klarinet) in Konzertstück nr 2 (Mendelssohn).

Gastdirigent: Bart Partouns in Snow Maiden Suite 
(Rimsky-Korsakov).

Philharmonie zuidnederland wordt tijdens deze 

concertreeks geleid door Sander Teepen en Domi-

nik Beykirch.
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Klassieke muziek voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijk maken. Dat is de missie van CityPr-
oms. “Bij de start van dit festival hebben we de 
identiteit van de bevolking eens goed bekeken”, 
zegt directeur Margot Hoiting. “We kwamen tot 
de conclusie dat in het westen van het land meer 
een kijkcultuur bestaat, terwijl mensen hier in 
het noorden meer doeners zijn. Als je dan iets 
wilt doen op het gebied van de klassieke muziek 
moet je dus bij die doecultuur beginnen. Dat zijn 
die 260 hafabra-orkesten en al die koren in deze 

provincie. Dat heeft geresulteerd in de opzet van 
dit festival waarbij we een kruisbestuiving tot 
stand willen brengen tussen de amateurwereld en 
de klassieke sector met professionals. Een goede 
balans tussen de top en de amateurs, waarbij de 
professionals een voorbeeldfunctie vervullen.”

Klassieke muziek is er voor iedereen: voor jong en 
oud, amateurs en professionals, voor mensen met 

en zonder beperking en mensen met een grote 
en een kleine beurs. Te beginnen bij de jeugd. 
Sinds vorig jaar neemt CityProms de organisatie 
van het Jeugdorkestenfestival Leeuwarden voor 
zijn rekening. Wat Hoiting betreft de komende 
jaren een vast onderdeel van CityProms. “Het 
jeugdorkestenfestival was op sterven na dood. Dat 
is natuurlijk doodzonde. Daarom hebben we dit 
evenement naar ons toegehaald. We zijn vast van 
plan dit de komende jaren naar een hoger plan te 
tillen. Het festival moet weer gaan leven. Mijn idee 

is om samen met jonge makers nieuwe ideeën te 
ontwikkelingen waardoor het weer interessant 
wordt voor de jeugd om zich aan te sluiten bij 
verenigingen en zelf muziek te gaan maken.” Als 
voorproefje op het nieuwe concept is er zaterdag 
30 juni tijdens de 48e editie van het Jeugdorkes-
tenfestival een meet & greet met Omar Tomasoni. 
De solotrompettist van het Koninklijk Concert-
gebouworkest treedt op met de Britse jeugdbras-
sband Youth Brass 2000. De deelnemers aan het 
jeugdfestival in schouwburg De Harmonie kunnen 

Het festival CityProms laat ieder jaar in het laatste weekend van juni de 

Leeuwarder binnenstad bruisen, tintelen en spetteren. Met een speciaal 

programma haakt het driedaags festival dit jaar aan bij Leeuwarden Fryslân, 

Culturele Hoofdstad van Europa. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING CITYPROMS 

CityProms zet in op 
kruisbestuiving

‘ Het Jeugdor-
kestenfestival 
moet weer 
gaan leven’

Het Jeugdorkesten-

festival is onderdeel 

van CityProms.
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op een informele manier kennis maken met de we-
reldberoemde Italiaanse trompettist. Youth Brass 
2000 verzorgt bovendien een lunchconcert voor 
de festivaldeelnemers. De meervoudig (open) En-
gelse jeugdbrassbandkampioen staat bekend om 
zijn programma’s met een hoog entertainmentge-
halte. Hoiting: “Door het houden van workshops, 
maar ook door de muzikanten zelf meer te laten 
nadenken over hoe ze zich als orkest kunnen 

presenteren, willen we het jeugdorkestenfestival 
interessanter maken. Ook denken we aan een an-
dere manier van jureren waarbij er meer interactie 
ontstaat. In verband met de drukte rond LF2018 
is dat nu nog niet aan de orde. Maar in 2020 als het 
jeugdorkestenfestival 50 jaar bestaat willen we het 
anders doen.” Met 17 aanmeldingen is het festival 
overigens zo goed als volgeboekt.  

CityProms 2018 opent vrijdag 29 juni met 
een concert van het Noord Nederlands Orkest 
(NNO) met de Franse cellist Gautier Capuçon. 
Bijzonder is dat het NNO de Nederlandse 
première brengt van een ouverture van Ri-
chard Hageman (1881-1961), een Leeuwarder 
componist die in Amerika furore maakte en in 
Nederland vrijwel onbekend is. Diezelfde avond 
treden Eric Vloeimans en de bigband Licks & 
Brains op. Zaterdag 30 juni is in De Harmonie 
het jeugdorkestenfestival. CityProms stelt het 

hoofdpodium op het Wilhelminaplein op die dag 
ter beschikking aan de OMF voor de manifestatie 
Grutsk. Zondag 1 juli zijn er optredens van onder 
meer het Fries Accordeonorkest, jongNBEnoord 
en als afsluiting de Koninklijke Luchtmachtkapel. 
Tijdens een concert in De Harmonie ontvangt de 
jonge trompettist Saleem Kahn de Friese Emmy 
Award. De naar violiste Emmy Verheij vernoemde 
prijs is bestemd voor een jonge getalenteerde 

klassiek musicus van Friese afkomst die de 
potentie heeft om internationaal door te breken. 
De uit Oudega afkomstige trompettist was tot 
voor kort werkzaam bij de Münchner Symfoniker. 
Hij is daar gestopt om tijd vrij te maken voor zijn 
verdere ontwikkeling. Verder zijn er educatieve 
projecten, kindervoorstellingen, kamermuziek-
concerten, een project met nieuwe Nederlanders 
en optredens van wereldmuziekgroepen. Dinsdag 
26 juni is in De Harmonie een kick-off van een 
initiatief om amateurmuzikanten te stimuleren 
muziekoptredens te verzorgen in zorginstellin-
gen. Hoiting: “Muziek kan zoveel betekenen in 
het leven van kwetsbare mensen. EMBRACE Ne-
derland ontwikkelt innovatieve muziekprogram-
ma’s en trainingen om mensen bewust te maken 
van wat je met muziek kunt doen in de dagelijkse 
zorg. Hoe doe je dat in de praktijk, welke tools 
heb je hiervoor en hoe hou je het laagdrempelig? 
Dat wordt op deze avond uitgelegd aan de hand 

van filmpjes waarin ervaringsdeskundigen aan het 
woord komen. We hopen hiermee een beweging 
in gang te zetten om meer muziek in te zetten in 
de dagelijkse zorgpraktijk.”

Medisch Centrum Leeuwarden en CityProms 
openen het festival  donderdag 28 juni met een 
menselijk korenlint. Een lint van honderden zan-
gers slingert zich dan tussen 19.00-20.00 uur door 
het Leeuwarder ziekenhuis om samen werken 
zoals Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré), 
Ave Verum Corpus (Wolfgang Amadeus Mozart) 
en het Vilja-lied (Franz Lehár) te vertolken. Alle 
programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk. ‘ Muziek kan zoveel   

betekenen in het leven 
van kwetsbare mensen’ Voor het actuele programma van CityProms zie: 

http://cityproms.nl. 

Meet & greet met 

Omar Tomasoni.

De Britse jeugdbrassband  Youth Brass 2000.
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Wie is Michael Engelbrecht? 
Een bevlogen musicus met op zeer jonge leeftijd 
al een passie voor muziek. Dat was opvallend 
aangezien er niemand van mijn familie muziek 
maakte. Al in groep drie van de basisschool 
merkte de juf op dat ik veel plezier in en aanleg 
voor muziek had. Een voorbode kennelijk voor 
een latere professionele muzikale loopbaan.

Hobby’s buiten de muziek?
Ik sport twee keer per week, een soort boot-
camp. Verder ga ik graag met mijn vriendin goed 
uit eten; de meeste twee en drie Michelin-ster-
renrestaurants in Nederland heb ik inmiddels 
wel een keer bezocht. Daarnaast houd ik van 
mooie reizen en citytrips maken.

Hoe ben je in de muziekwereld terecht 
gekomen? 
In groep zes van de lagere school kwam een 
groepje muzikanten van de plaatselijke muziek-
vereniging langs om kinderen kennis te laten 
maken met en te enthousiasmeren voor het be-
spelen van een blaas- of slagwerkinstrument. Ze 
hadden die ook meegenomen en een wedstrij-
delementje toegevoegd; wij mochten proberen 
om zo lang mogelijk een toon te blazen. Dat 
lukte me al meteen aardig. Van het een kwam het 
ander. Twee weken later was ik als lid aangemeld 
bij de fanfare en vijf maanden later speelde ik 
mee in het ‘grote’ orkest. 

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden? 
Dat is iets dat ik vanaf mijn twaalfde eigenlijk al 
wilde, enthousiast geworden door de rol van de 
dirigent bij de drie muziekverenigingen waar 
ik op dat moment speelde. In het laatste jaar 
van mijn middelbare schoolopleiding won ik 
de euphoniumauditie bij het Fanfarekorps van 
de Koninklijke Landmacht in Vught. Op mijn 
zestiende ben ik aangesteld bij dit orkest, dat ik 
een jaar later verruilde voor de Koninklijke Mi-
litaire Kapel in Den Haag. Tegelijkertijd begon 
ik met mijn studie aan het conservatorium. In 
die periode ben ik ook directie gaan studeren en 
heb vanaf mijn achttiende structureel orkesten 
gedirigeerd. Het op zeer jonge leeftijd al in 
professionele orkesten spelen, heeft ook het 
dirigeerproces versneld.

Wat trekt je aan in het vak van dirigent? 
Het overbrengen van mijn muzikale ideeën op 
een orkest vind ik erg leuk. De interactie die 
vervolgens ontstaat tussen dirigent en orkest is 
maar met weinig andere beroepen te vergelijken. 
Als je bijvoorbeeld spontaan en puur intuïtief 
iets initieert tijdens een concert en dat wordt 
opgepakt door het orkest of een solist, een klein 
gebaar met een grote muzikale impact, dat kan 
magisch zijn. Ook vind ik het erg fijn als ik zie 
dat iedereen er vol voor gaat, compleet betrok-
ken is en volledig één is met de muziek. Mensen 
tijdens een repetitieavond onderdompelen in 

een totaal andere wereld dan waar ze zich over-
dag in begeven, dat geeft me ook voldoening. 

Had of heb je een voorbeeld? 
Een voorbeeld niet zozeer, maar er zijn wel tal 
van mensen die mij inspireren, ook mensen 
buiten de muziekwereld. Onder de dirigenten 
vind ik Sergiu Celibidache wel het grootste 
genie. Met name zijn Bruckner-symfonieën zijn 
van ongekende klasse. Op YouTube staat een 
documentaire van de BBC uit 1983 over hoe 
hij met het London Symphony Orchestra en 
koor aan het requiem van Gabriel Fauré werkt. 
Over inspiratie gesproken! En zelfs de repetities 
dirigeerde hij zonder partituur. 

Hoe zou je je stijl willen omschreven? 
No-nonsens, puur en integer. 

Belangrijkste wijze les van je leermeester? 
Met een amateurorkest zo veel mogelijk op 
dezelfde manier werken als je met een professio-
neel orkest zou doen. 

Hoe zie je je rol als dirigent? 
Op de eerste plaats als iemand die de orkest-
leden muzikaal dient te inspireren. Daarnaast 
als didacticus. Ik heb altijd de intentie om de 
mensen in mijn orkesten ook op structurele 
basis iets te leren over samen musiceren en alles 
wat daarbij komt kijken.

 

In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of instruc-

teur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigent Michael Engelbrecht 

zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: SARAH WIJZENBEEK / ELLY HUIJS

‘Met Unterhaltungsmusik 
houd je jeugdleden  
ook niet vast’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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Naar welke bezetting gaat je voorkeur uit: 
harmonie, fanfare of brassband? 
Een harmonieorkest heeft van deze drie orkest-
vormen het grootste kleurenpalet. Daarnaast is 
er voor harmonieorkesten het beste aanbod aan 
kwalitatief goed repertoire.

Concoursen of concerten? 
Zonder meer concerten. 

Concours, een noodzakelijk kwaad? 
Los van het feit dat ik muziek maken voor 
punten niet echt serieus kan nemen, vind ik dat 
er te veel waarde gehecht wordt aan deelname 
aan een concours. Nogal wat orkesten repeteren 
soms wel een jaar lang aan een paar werken. 
Uiteindelijk wordt er, niet zelden, ook een 
behoorlijk aantal gastspelers ingevlogen. Ik denk 
niet dat je na afloop van dat traject als orkest echt 
structureel beter bent geworden. Mijns inziens 
is het veel knapper om tijdens ieder concert een 
hoog niveau te behalen en alle repetities voor het 
maximaal haalbare te gaan. 

Naar welk repertoire gaat je voorkeur uit? 
Symfonisch repertoire is het repertoire waar ik 
voornamelijk naar luister, met name romantiek 
tot en met twintigste-eeuw. Favoriete componis-
ten zijn Beethoven, Schumann, Brahms, Bruck-
ner, Mahler, Tchaikovsky, Debussy, Ravel, Richard 
Strauss en Prokofjev. Daarnaast luister ik graag 
naar volksmuziek en jazz. Als dirigent van harmo-
nieorkesten programmeer ik voornamelijk origi-
nele werken voor harmonieorkest. Componisten 
als Søren Hyldgaard, John Mackey, Dana Wilson, 
Nigel Hess, Percy Grainger, Frank Tichelli, Adam 
Gorb en (good old) Alfred Reed programmeer ik 
regelmatig en met veel plezier.

Je leidt als euphoniumspeler en dirigent in 
tal van verschillende bezettingsvormen een 
veelzijdig muzikaal bestaan. Waar gaat je 
voorkeur naar uit? 
Ik heb geen specifieke voorkeur voor het een of 
het ander. De afwisseling tussen het dirigeren 
van mijn vaste orkesten, af en toe een gastdirec-
tie, soleren, spelen in professionele orkesten en 
soms een les of workshop geven, is nu juist wat 
het ontzettend leuk maakt.

Je speelt en dirigeert ook regelmatig bij 
symfonieorkesten. In hoeverre is het spelen 
van symfonische transcripties door een 
harmonieorkest verantwoord? 
Mits je uiteraard over een harmonieorkest 
beschikt met voldoende kwaliteiten zijn er nogal 

PASPOORT
Naam: Michael Engelbrecht.

Geboortedatum: 19 september 1979.

Geboorteplaats: Heerlen.

Woonplaats: Hilvarenbeek.

Instrument: euphonium.

Muziekopleidingen: euphonium bij Piet Joris en 

Hans Nickel en directie bij Jan Cober aan het Fontys 

Conservatorium Tilburg. Privélessen orkestdirectie bij 

Marien van Staalen (voormalig 1e solocellist bij het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest). 

Begonnen bij: fanfare Sint Hubertus Hoensbroek.

Dirigent bij: Klaaswaals Symfonisch Blaasorkest 

van muziekvereniging NLS Klaaswaal en harmonie 

Amicitia IJsselstein.

Overige functies/activiteiten in de mu-
ziekwereld: Gastdirigent bij diverse amateurblaas- 

en symfonieorkesten; euphoniumsolist bij zowel orkes-

ten als in kamermuziekverband; remplaçant bij onder 

andere Koninklijk Concertgebouworkest, Nederlands 

Philharmonisch Orkest, Residentie Orkest, Balletorkest, 

Sinfonieorchester Aachen en Orkest van de Koninklijke 

Luchtmacht.
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wat symfonische werken die je verantwoord 
kunt programmeren. Wel moet je je eerst altijd 
afvragen of het werk dat je wilt programmeren 
voldoende overeind blijft zonder strijkers. In 
de regel zullen de klarinetten grotendeels deze 
rol op zich moeten nemen en laat de klarinet 
nu uitgerekend één van de instrumenten in 
het blaasorkest zijn die misschien wel het verst 
afstaat van een strijkinstrument. Symfonische 
muziek waar niet al te lange karakteristieke strij-
kerspassages in zitten, is in de regel dan ook goed 
te doen. Er zitten overigens wel grote verschillen 
in de kwaliteit van een transcriptie. Hier moet je 
als dirigent dan ook altijd kritisch naar kijken. 

Waar heb jij in je werk als dirigent een 
gruwelijke hekel aan? 
Een gruwelijke hekel is te zwaar uitgedrukt, 
maar dan zou ik zeggen: muzikanten die zich 
makkelijk en/of vaak afmelden voor de repetitie 
of hun partijen niet of onvoldoende studeren. Ik 
help muzikanten graag op weg met hoe ze een 
moeilijke passage het beste kunnen instuderen, 
maar het noot voor noot instuderen haalt de 
hele vaart uit de repetitie. Iets anders essentieels, 

dat bij mijn huidige orkesten gelukkig goed 
functioneert, is het bestuur. Bij een slecht func-
tionerend bestuur ben je als dirigent tamelijk 
kansloos. Je kunt als orkest alleen succesvol zijn 
als je het samen doet en iedereen betrokken is: 
orkestleden, bestuur en dirigent(en). 

Muziekles keert steeds meer terug in het 
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan 
de blaasmuzieksector hiervan profiteren? 
Door nauw samen te werken met basisscholen. 
Ga één keer per jaar een periode naar de scholen 
toe met instrumenten én een goed plan van aan-
pak. Belangrijk is dat er ook jongeren vanuit het 
orkest meegaan naar de scholen. Als voorberei-
ding op dit bezoek zouden de leerkrachten de kin-
deren tijdens de muzieklessen in theorie al kennis 
kunnen laten maken met de instrumenten uit het 
harmonie- of fanfareorkest. Daarna kun je ze de 
instrumenten een tijdje mee naar huis geven en 
ze een aantal proeflessen aanbieden. Als afsluiting 
van het project zou je op school een miniconcert 
kunnen laten verzorgen door de kinderen. Als een 
vereniging dit goed aanpakt, hou je hier ongetwij-
feld enkele nieuwe leden aan over. 

Hoe zou de muzieksector de aantrekkings-
kracht op de jeugd kunnen verhogen? 
Dat begint dus bij een goede werving. De 
volgende stap is om de nieuwe jeugdleden 
dusdanig te enthousiasmeren dat ze niet 
afhaken. Hierbij spelen zowel muzikale als 
niet-muzikale factoren een rol. Denk aan het 
organiseren van activiteiten zoals een jaarlijks 
jeugdmuziekkamp, samen naar een pretpark of 
pannenkoeken eten. Probeer een saamhorig-
heidsgevoel te creëren zodat er vriendschappen 
ontstaan. De kans dat je deze jeugdleden voor 
de vereniging weet te behouden is dan al groter. 
Daarnaast zijn uiteraard goede, didactisch ster-
ke docenten, die zowel motiverend als kritisch 
zijn, essentieel. Datzelfde geldt natuurlijk ook 
voor de dirigent van het jeugdorkest. Die is 
minstens zo belangrijk als de dirigent van het 
A-orkest. Het klinkt allemaal heel simpel, maar 
vaak gaat het hier al mis. Inmiddels mogen we 
ook concluderen dat je met het programmeren 
van voornamelijk Unterhaltungsmusik jeugdle-
den ook niet weet te behouden. Ga altijd voor 
kwaliteit. Uiteindelijk verwachten de meeste 
kinderen en ouders dat ook van de vereniging. 
Straal dat zelf ook uit, bijvoorbeeld door een 
goede website waarop de activiteiten vermeld 
staan met leuke foto’s erbij. 

Hoe zie je de toekomst van de blaasmu-
ziek? 
Met gemengde gevoelens. Enerzijds valt niet 
te ontkennen dat veel orkesten grote moei-
te hebben met het aantrekken van nieuwe 
leden. De afgelopen jaren is zelfs al een aantal 
orkesten opgeheven, waarvan ook enkele die 
niet zo lang geleden nog toonaangevend waren 
in de amateurblaasmuziek. De maatschappij 
is behoorlijk veranderd ten opzichte van de 
jaren ’90, toen de hoogtijdagen waren voor de 
amateur blaasmuziek in Nederland. Ander-
zijds zijn er gelukkig ook orkesten die juist nu 
beter spelen dan ooit en een goede aanwas van 
(jeugd)leden hebben. Dit lijkt deels afhankelijk 
van de regio waarin een vereniging gevestigd is 
en het aantal orkesten dat in de nabije omge-
ving actief is. Zoals eerder al besproken is er 
nog een goede ontwikkeling: muziekles keert 
terug in het basisonderwijs en daarmee ook het 
besef én de erkenning dat muziek maken niet 
alleen erg leuk is, maar ook goed voor kinderen 
en volwassenen. 

Wat zijn je ambities als dirigent?
Nog heel veel mooie concerten mogen dirige-
ren bij enthousiaste orkesten!  
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“De impact van zo’n project is groot”, zegt 
Erik Kobes, voorzitter van de Vriezenveense 
Harmonie. “Je bereikt hiermee een veel groter 
deel van de bevolking dan op een andere manier. 
Mensen die de vereniging eigenlijk niet kennen 
zijn aangenaam verrast door de prestatie en de 
mogelijkheden die een harmonieorkest biedt. 
Ze krijgen een heel andere kijk op de vereniging 
en waarderen de rol die we vervullen. Hierdoor 
krijg je veel meer begrip en worden ook voor-
oordelen weggenomen.”

De Vriezenveense Harmonie deed vorig jaar 
actief mee met het eerste deel van het vierluik 
De Historie van Twente waarin aan de hand 
van vier grootschalige communityprojecten 
verhalen herleven die diepgeworteld zijn in de 
geschiedenis van Twente. Het Verzet Kraakt, 
over de grootste bankroof aller tijden, trok toen 
ruim 27.000 bezoekers vanuit heel het land naar 
Almelo. STORK! is de tweede aflevering in dit 
vierluik. Ook nu doet het Vriezenveense orkest 
weer mee. De voorstelling verhaalt over een 

bijzonder stuk lokale, regionale en internatio-
nale geschiedenis die generaties Twentenaren 
voorzag van brood op de plank en Twente zelfs 
wereldwijd op de kaart zette. Een verhaal over 
anderhalve eeuw familie, bedrijf, medewerkers, 
dromen en daden, opkomst en ondergang. 

Aan STORK! doen zo’n vijfhonderd vrijwilligers 
en amateurspelers mee. Lokale harmonieën te-
kenen wederom voor de muzikale uitvoering. En 
dat heeft niet alleen logistieke en organisatori-

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presenta-

ties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In 

deze editie aandacht voor de rol van de Twentse amateurmuziek in een locatietheaterpro-

ductie over de voormalige Hengelose machinefabriek Stork. Het communityproject wordt in 

augustus en september 28 keer opgevoerd op het voormalige Stork-terrein in Hengelo. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: SIMON KALLAS

Blaasorkesten in Twents 
communityproject STORK!

Muzikanten aan het werk in de orkest-

bak tijdens Het Verzet Kraakt in 2017.  

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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sche redenen, legt muzikaal leider Jos Pijnappel 
uit. “Bij blaasorkesten werkt de saamhorigheid 
en verenigingscultuur precies hetzelfde als bij 
de opzet van deze producties. Bovendien zijn 
blaasorkesten zo’n beetje de enige ensembles die 
op relatief hoog muzikaal niveau kunnen spelen, 
ook al bestaan ze meestal uit amateurs. Met de 
klank van een harmonie kun je alle kanten op 
en blaasorkesten zijn tevens gewend om veel 
verschillende muziekstijlen te spelen.” Ook het 
enthousiasme van de muzikanten is volgens 
Pijnappel een reden om voor amateurorkesten 
te kiezen. “De motivatie en sfeer die de leden 
van al deze orkesten meebrengen in de voorbe-
reiding en de uiteindelijke voorstelling geeft de 
doorslag. Al staat je product als een huis, zonder 
lol, bezieling en goede sfeer zal het nooit echt 
goed kunnen worden. Blaasorkesten weten als 
geen ander hoe ze deze sfeer moeten neerzetten.”

STORK! loopt van 21 augustus tot 22 septem-
ber op het voormalige Storkterrein in Hengelo, 
Ketelfabriek Hart van Zuid, in het hart van de 
stad. De bezoekers worden in een grote tent 
ontvangen met een driegangendiner dat hen 
terugbrengt naar het honderdjarig bestaan van 
Stork in 1968. De feestelijke ontvangst in stijl 
van de voorstelling en het gezamenlijk eten aan 
lange tafels is een wezenlijk onderdeel van de 
productie en de totaalbeleving.

De hoofdrollen worden vertolkt door de pro-
fessionele acteurs Han Oldigs, Laus Steenbeke, 
Niels Gooijer en Roosmarijn Luyten. De rest 

van de cast bestaat uit amateurs. De voorstelling 
duurt ongeveer 90 minuten, waarvan circa 40 
minuten door regionale harmonieverenigingen 
wordt ingevuld. Soms speelt het orkest grote 
instrumentaties, soms klein en simpel, bijvoor-
beeld in scènewisselingen en als underscore. 
De muziek is nieuw gecomponeerd door Jan 
Tekstra en Floris Verbeij. De instrumentaties 
voor orkest/ensemble zijn van de hand van Jos 
Pijnappel. De deelnemende orkesten hebben 
een speelniveau van minimaal de tweede divisie 
en werken met een bezetting van circa 35 
muzikanten aan meerdere voorstellingen mee. 
Het orkest wordt aangevuld met een ensemble 
(piano/keyboard, strijkbas, gitaar en percussi-
onisten) hoofdzakelijk bestaande uit studenten 
van ArteZ en het ROC-Twente. Behalve de 
Vriezenveense Harmonie werken Concordia 
Hengelo, Harmonie Orkest Twente Enschede, 
Harmonie Wierden, Harmonie Hellendoorn, 
Excelsior Eibergen, Excelsior Winterswijk en 
Advendo Nijverdal mee aan de productie. De 
verenigingen ontvangen hiervoor een leuke 
bijdrage voor de verenigingskas.
Concordia Hengelo is dit jaar het basisorkest. 
“Dat betekent dat we samen met Harmonie 
Orkest Twente in de montageweek en in de 
eerste week alle voorstellingen spelen, inclusief 
de première en de jubileumvoorstelling”, legt 
Linda Groenewoud uit. “We hebben vorig jaar 
ook meegedaan. De muzikanten waren alle-
maal erg enthousiast. Het was een heel leuke 
ervaring om aan zo’n grote productie te mogen 
meewerken. Licht, geluid en theatertechnieken 

waren allemaal heel goed geregeld. Ook is het 
een leuke kans om samen met professionals 
te werken. Vorig jaar speelden we steeds voor 
een uitverkochte tribune. Ook dat is voor een 
amateurorkest heel fijn.”

Concordia heeft voor het instuderen van de mu-
ziek enkele extra repetities ingepland. “Voor dit 
jaar hebben we de muziek nog niet gezien maar 
vorig jaar was het goed te spelen”, zegt Linda 
die zelf altsaxofoon speelt. Als orkestvertegen-
woordiger is ze ook verantwoordelijk voor het 
bijeenbrengen van de bezetting en de indeling 
van de speeldagen. Linda: “We gaan ongeveer 
veertien keer spelen. De montageweek valt 
nog midden in de zomervakantie. We werken 
daarom ook samen met andere orkesten uit de 
regio.” Dat laatste voegt er volgens Linda nog een 
extra dimensie aan toen. “Vorig jaar ontstonden 
er spontane uitwisselingen tussen muzikanten 
van de deelnemende orkesten. Het is fijn dat we 
dit samen met elkaar kunnen doen. We hebben 
er heel veel zin in!”

De Vriezenveense Harmonie is deze keer 
uitgenodigd om de voorstellingen in de tweede 
week op te luisteren. “De succesformule is 
gebaseerd op deelname van lokale verenigingen 
en partners”, vervolgt Erik Kobes. “Hierdoor 
krijg je een grote lokale betrokkenheid en ook 
grotere belangstelling. Het Verzet Kraakt was 
vorig jaar gebaseerd op een waargebeurd verhaal 
dat zich afspeelde in de omgeving van Almelo. 
Een verhaal met een spannend karakter dat nog 
steeds tot de verbeelding spreekt. Een geweldige 
voorstelling die ook emotioneel raakte. Voor 
ons als orkest was het erg leuk en erg leerzaam. 
En weer eens iets heel anders dan normaal. De 
vereniging is blij en trots dat ze aan dit bijzonde-
re project heeft kunnen meewerken.”

Het verhaal over 150 jaar Stork krijgt niet alleen 
fictief vorm middels de locatietheaterproductie. 
Om ervoor te zorgen dat de geschiedenis van 
het bedrijf voor de toekomst bewaard blijft, 
verschijnen ter ere van het jubileum een boek, 
150 filmportretten, een documentaire en een 
novelle. In 2019 staat de productie De Kelk 
op het programma over het ontstaan van de 
landelijke katholieke arbeidersbeweging eind 
negentiende eeuw. 

Informatie: www.stork150jaar.nl.

Muzikaal leider 

Jos Pijnappel.
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Met zijn compositie Frozen Planet was hij de 
revelatie van het ONSK 2016. De Belgische 
componist Sam Gevers liet in zijn muzikale 
schets het besneeuwde, desolate en grillige 
landschap van Siberië als een film voorbij 
trekken. Tijdens de changementen neurieden 

zowel muzikanten als publiek de melodie die 
halverwege het stuk door de slagwerkers in 
koorformatie wordt gezongen. Een regelrechte 
aanwinst voor de slagwerkwereld. Nu, twee jaar 
later, is het Falling… in love waarmee Gevers 
opnieuw van zich doet spreken. De drie puntjes 

in de titel staan er niet voor niets. Falling moet in 
deze muzikale vertelling van een oud Antwerps 
volksverhaal letterlijk worden opgevat. Het stuk 
beschrijft de tragedie van een jong stel dat uit 
wanhoop van de toren van de Antwerpse kathe-
draal springt nadat hun ouders hun veto hadden 

Bij wedstrijden met één verplicht werk per divisie en blinde jurering staat het 

wedstrijdelement voorop. Het gaat vrijwel uitsluitend om de knikkers. De Open 

Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) vormen daarop een 

uitzondering. Door componisten te benaderen om voor alle klassen nieuwe 

werken te schrijven en voor de beoordeling ook buiten het kringetje van vaste 

juryleden te kijken, krijgen ook educatieve en artistieke aspecten aandacht.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

ONSK: meer 
dan spelen om  
de knikkers 
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uitgesproken over hun huwelijk. De grenzeloze 
liefde tussen het tweetal spat in deze Antwerpse 
versie van Romeo en Juliet in duizend gouden 
stukjes uiteen. Gevers hoort van achter het tent-
doek zijn werk negen keer voorbij komen. Hij is 
door de organisatie van de ONSK uitgenodigd 
om de middenklasse sectie gestemd te jureren. 
Een aparte gewaarwording. “Het is voor iedere 
componist geweldig om zijn eigen werk zo vaak 
te kunnen beluisteren”, vertelt hij, terwijl zijn 
ogen nog moeten wennen aan de overgang van 
de donkere jurybox naar het felle daglicht. “Een 
leerrijke en boeiende ervaring om het op die 
manier te beluisteren. En behoorlijk lastig om 
de negen uitvoeringen met elkaar te vergelijken. 
Het werk lijkt op het eerste gezicht vrij makke-
lijk, maar blijkt toch een uitdaging te zijn om te 
spelen.” Net als in Frozen Planet raakt ook de 
sfeer in deze nieuwe compositie de muzikanten 
in hun beleving. Daarmee is het repertoire in 
de slagwerkwereld dankzij de ONSK opnieuw 
verrijkt met een aansprekend stuk. Juist ook 
voor een niveau waarvoor aantrekkelijke werken 
niet voor het oprapen liggen. 

De ONSK zijn toe aan hun vijfde editie. Inmid-
dels heeft het nog jonge evenement al achttien 
spiksplinternieuwe muziekwerken opgeleverd. 
Bij de uitgifte van de compositieopdrachten 
zoekt de organisatie ook regelmatig buiten het 
vaste gilde van schrijvers dat verantwoordelijk 
is voor een belangrijk deel van het repertoire in 
deze sector. Met name jonge talentvolle compo-
nisten krijgen via de ONSK de kans om zich in 
de kijker te spelen. Vers bloed kan geen kwaad. 
Voor de editie van 2018 slaagde de organisatie 

erin om Nathan Daughtrey te strikken voor het 
verplichte werk in de topklasse sectie gestemd. 
Deze Amerikaanse percussionist, componist en 
docent is een van de toppers uit de internatio-
nale slagwerkwereld. Hij treedt op als solist bij 
concerten van grote orkesten, geeft masterclas-
ses en verzorgt clinics over de hele wereld. Zijn 
muziek is bij ensembles op het hoogste niveau in 
Nederland wel bekend. Door tijdens de ONSK 
een werk van hem als testpiece te programmeren 
raakt zijn muziek ook bij een bredere doelgroep 
in het vizier. Het inspireert mogelijk andere en-
sembles om hun muzikale horizon te verbreden. 
Daughtrey leverde voor de topklasse het werk 
Chasing Infinity. Het stuk is geïnspireerd op een 
citaat uit de memoires van de Franse schrijver 
Gustave Flaubert: ‘Alles wat meetbaar is, gaat 
voorbij. Alles wat kan worden geteld, heeft een 
einde. Slechts drie dingen zijn onbegrensd: de 
lucht in zijn sterren, de zee in zijn waterdruppels 
en het hart in zijn tranen.’ Alle vijf de deelnemers 
in de topklasse haalden voor de uitvoering van 
het werk 90 punten of meer. 

De visie die de organisatie van de ONSK bij het 
aantrekken van componisten voor ogen heeft, 
geldt ook voor het uitnodigen van juryleden. 
Jonge musici krijgen de kans om zich onder 
supervisie van doorgewinterde juryleden op dit 
terrein te ontwikkelen. Vaak ook mensen die 
vanuit een andere achtergrond een bredere kijk 
hebben op slagwerkmuziek en niet zijn vastge-
roest aan de klankkleuren en speelwijzen die we 
gewend zijn. Een van de debutanten achter het 
jurydoek in Barneveld is Gerda Tuinstra. In het 
dagelijks leven freelance slagwerker bij diverse 

symfonieorkesten en ensembles zoals Neon 
Brass en het Ludwig Collectief. Ze is weliswaar 
opgegroeid in de brassband- en fanfarewereld, 
maar verder nooit actief geweest in een drum-
band of slagwerkgroep. “Best wel spannend”, 
blikt ze terug op haar debuut in de basisklasse. 
“Je voelt je toch verantwoordelijk om al die 
muzikanten de juiste beloning te geven voor hun 
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prestatie. Maar wel een erg leuke ervaring. Ik ben 
blij dat ik op deze uitnodiging ben ingegaan.” 
Ter voorbereiding op haar vuurdoop als jurylid 
heeft ze de partituur van het verplichte werk 
grondig bestudeerd. Om zich in haar taak in te 
leven bezocht ze in januari ook de Nederlandse 
kampioenschappen voor slagwerkensembles in 
Assen. Haar conclusie: “Het is interessant om 

te zien dat deze sector het aandurft om van de 
gebaande paden af te wijken. Qua klankkleuren, 
vernieuwende elementen en het gebruik van 
instrumentarium gebeurt er best wel veel. Niet 
dat ik dat niet wist, maar nu ik er in levenden 
lijve mee in aanraking kom, heeft me dat toch 
positief verrast.” Ook de gedrevenheid binnen 
de slagwerkwereld valt haar op. “Het grote aantal 
inschrijvingen voor deze wedstrijd bewijst dat 
het een levendige tak van sport is. Mooi om de 
drive bij al die ensembles te zien.”
Peter Prommel is al vele jaren in tal van hoeda-
nigheden actief in de slagwerkwereld. Hij was 

solo-slagwerker bij onder meer het Concertge-
bouworkest en het Radio Filharmonisch Orkest. 
Ook was hij tien jaar lang lid van de Slagwerk-
groep Amsterdam als percussionist, componist 
en dirigent. Tegenwoordig treedt hij op met het 
Nederlands Blazers Ensemble en is hij docent 
slagwerk en ensemble aan de Hochschule für 
Musik in Detmold (Duitsland) en het Conserva-
torium van Amsterdam. Jureerde in het verleden 
wel eens in het buitenland, maar vrijwel nooit 
in Nederland. “Een geweldig event”, zegt hij 
als zijn taak erop zit. “Ik ben verbaasd over de 
populariteit van deze wedstrijd.” In Barneveld 
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wordt hij voor het eerst geconfronteerd met 
het fenomeen blind jureren. Hij geeft toe dat 
bij slagwerk ook het visuele aspect een belang-
rijke rol speelt, meer nog dan bij blaasmuziek. 
Toch ziet Prommel in het blind jureren vooral 
positieve elementen. “Je beluistert het nu meer 
als een cd-opname. Daardoor let je veel meer 
op facetten zoals het mengen van kleuren, het 
dempen van klanken, het gebruik van stokken, 
etc.” De beroepsslagwerker merkt op dat de 
slagwerkmuziek ten opzichte van een aantal 
jaren geleden een grote stap vooruit heeft 
gezet. Maar als kritisch jurylid heeft hij voor de 

muzikanten nog wel enkele tips en tops. Vooral 
op het gebied van muzikaliteit kan de lat volgens 
hem nog wel een tikkeltje hoger. Prommel: “In 
het vertellen van het muzikale gevoel mis ik bij 
veel ensembles de ziel en zaligheid. Dat heeft 
alles te maken met het aspect frasering. Marim-
baspelers hebben dat beter onder de knie dan de 
muzikanten op kleine trom, tamboerijn, triangel 
en andere orkestinstrumenten. Maar dat kan 
over de hele linie nog beter.” Dat het hier gaat om 
amateurmuzikanten en niet om professionals 
heeft er volgens Prommel niets mee te maken. 
“Nee hoor, dat is voor amateurs niet te hoog 

Zie voor de uitslag elders in deze uitgave.

gegrepen. Dat kun je namelijk leren. Ik adviseer 
mijn leerlingen altijd om veel meer te luisteren 
naar bijvoorbeeld fluitisten of zangers uit de 
klassieke muziek. Neem eens de moeite om 
naar Tsjaikovski te luisteren of een fluitsonate 
van Bach. En niet denken: dat is te moeilijk voor 
ons. In plaats van afzetten tegen elkaar zouden 
de verschillende muziekwerelden veel meer van 
elkaar kunnen leren.” 
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Hoewel Excelsior met 29 leden geen grote 
vereniging is, vervult het muziekgezelschap 
binnen de gemeenschap van Andijk een grote 
sociaal maatschappelijke functie. Dat blijkt 
onder meer uit de grote achterban. Twee jaar 
geleden is een Vriendenstichting opgericht 
waarvan inmiddels zo’n 300 Andijkers lid zijn. 
De opbrengsten van deze stichting worden 
vooral ingezet om de Andijker jeugd kennis te 
laten maken met fanfaremuziek. “We hopen 
hiermee een impuls te kunnen geven aan het 
culturele besef van de lokale jeugd”, zegt be-
stuurslid Henny Doorenbos. Ook de tweewe-
kelijkse oud papieractie vormt een belangrijke 
inkomstenbron.

Feitelijke gegevens over hoe het allemaal be-
gon, ontbreken in het archief van de 125-jarige 
vereniging. De eerste notulen dateren van 2 
oktober 1894. Maar toen moet de fanfare al ac-
tief zijn geweest. In verslagen van het Andijker 

Mannenkoor wordt Excelsior al in 1893 ge-
noemd. En de Enkhuizer Courant van zondag 
12 maart 1893 meldt: ‘de voor slechts enkele 
maanden opgerichte Muziekvereeniging “Excel-
sior” gaf in ’t lokaal van den heer V. Visser eene 
openbare repetitie’. Uit archiefstukken blijkt dat 
Excelsior bij onderhandelingen over optredens 
zijn tijd ver vooruitliep. Om het orkest in huis 
te halen moesten organisaties niet alleen een 
gage betalen, maar ook tegemoetkomen aan de 
wensen van de muzikanten. De hospitality rider 
met voorzieningen waarvoor bij een optreden 
gezorgd moest worden, vermeldden een brood-
je en een ‘gelagje’ voor de leden. 

Excelsior is al een tijdje niet meer op concours 
geweest. Behalve in het opluisteren van lokale 
festiviteiten zoekt het orkest de muzikale uit-
daging in bijzondere concerten. Het circuscon-
cert met medewerking van Ome Willem, het 
dansconcert Let’s Dance met ballroomdansers, 

de dinnershow Muziek Smaakt en de Avond 
van de Filmmuziek leverden telkens meerdere 
uitverkochte voorstellingen op. Ook deelna-
me aan festivals zoals de Rasteder Musiktage 
(Duitsland) en het West-Friesland Muziek 
Festival, de solistenmiddag Laat ’s wat van je 
horen en een bandcampweekend behoren tot 
de vaste muzikale activiteiten. Sinds enkele 
jaren verzorgt de vereniging ook periodiek 
muziekonderwijs op de beide basisscholen in 
Andijk. Doorenbos: “We proberen leerlingen 
te interesseren in muziek en ze op bugel de 
eerste beginselen aan te leren. Na de muziek-
les op school komen ze naar het verenigings-
lokaal om samen muziek te maken in het 
jeugdorkest Decibels. Dat begint inmiddels 
vruchten af te werpen. We beschikken nu over 
een aantal leerlingen.”

Het jubileumjaar is ingezet met een muzi-
kale toast op het 125-jarig bestaan en een 
reünie van oud-leden. Afgelopen weekeinde 
presenteerde het jubilerende orkest met ver-
teller Roland van Schaick een kinderconcert 
met muziek van Peter en de Wolf. Ook het 
jeugdorkest en de schoolbands van de beide 
basisscholen deden hieraan mee. In septem-
ber gaat het orkest op bandcamp om zich 
voor te bereiden op het jubileumconcert op 
zaterdag 6 oktober in Sporthal de Klamp met 
medewerking van Leona Philippo, winnares 
van The Voice of Holland en de dirigenten-
wedstrijd Maestro. Het jubileumjaar wordt 
zaterdag 29 december afgesloten met de High 
Lights van het jubileumjaar. 

Naar muziek luisteren is mooi, samen muziek maken is mooier! Dat is al 125 jaar 

het credo van muziekvereniging Excelsior uit Andijk.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING EXCELSIOR

Excelsior: 125 jaar het 
muzikale hart van Andijk 
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In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van een bijzonder KNMO-lid: 

stageband De Donuts uit Dordrecht. 

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: AANLEVERING DE DONUTS

Donuts willen festivals 
veroveren met blaasmuziek

Stageband De Donuts uit Dordrecht is geen 
doorsnee muziekvereniging. De acht leden 
vormen een vriendenclub en laten zich wekelijks 
uitdagen door muzikaal leider en drummer 
Arjan van der Dussen. Vorig jaar stonden ze in 
het voorprogramma van Mnozil Brass. Komend 
seizoen hopen ze de grote festivals te bestormen.  
De concertgangers van Mnozil Brass in de 

Doelen Rotterdam gingen al uit hun dak vóórdat 
de hoofdact zich op het podium had laten zien. 
Feyenoord was een paar dagen eerder lands-
kampioen geworden en De Donuts   zetten You 
never walk alone in. “Dat was kicken”, vertelt Van 
der Dussen, in het dagelijks leven slagwerker bij 
de Marinierskapel der Koninklijke Marine en 
sinds de oprichting van stageband De Donuts 

muzikaal leider en inspirator van de jongste 
muziekvereniging van Dordrecht. Want dat is 
het, een vereniging met acht leden die wekelijks 
repeteren om leuke optredens te kunnen doen. 
Ze spelen voor de lol, op een hoog muzikaal 
niveau. Hoe dat zo gekomen is? De aanleiding 
voor de oprichting ligt op Curaçao. De Mari-
nierskapel der Koninklijke Marine was daar in 
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2004 te gast. Een mooie aanleiding voor een paar 
muzikanten (waaronder Van der Dussen) om 
adhocband Mambo Beach Band op te richten. 
Met zijn verrassende versie van Alle duiven op de 
Dam scoorde deze band min of meer per ongeluk 
een carnavalshit in 2006. Het gezelschap bracht 
zelfs twee cd’s uit. “De Mambo Beach Band 
bestaat inmiddels niet meer. Het heeft ons echter 
in Dordrecht geïnspireerd tot een vergelijkbaar 
initiatief, maar dan voor goede amateurblazers”, 
blikt Van der Dussen terug.  
 
De vaste bezetting bestaat uit drie trompet-
ten, twee trombones, euphonium, sousafoon 
en drums. “Het leuke is dat iedere partij even 
belangrijk is. Je kunt je niet verschuilen achter je 
sectiegenoten als je het even niet meer weet. Dat 
valt gelijk op.” De wekelijkse repetities zijn even 
belangrijk als bij reguliere blaasorkesten, waarvan 
de meeste Donuts overigens ook lid zijn. Onder 
andere van fanfare Excelsior Dordrecht, drumfan-
fare Prins Willem van Oranje en het Dordrechts 
Philharmonisch Orkest. In de oefenruimte van 
Jubal Dordrecht kunnen De Donuts terecht voor 
hun wekelijkse repetities. Niet om op de nootjes 
te studeren, maar vooral op het samenspel, de 
balans en de presentatie. Van der Dussen: “Als 
je in de hoofdklasse wilt spelen, moet je ook als 
een hoofdklasser trainen.” De stageband speelt 
arrangementen die op maat geschreven worden, 

variërend van klassiekers uit de muziekgeschie-
denis tot recente hits. “We geven er altijd een 
eigen draai aan, bijvoorbeeld door spectaculaire 
tempowisselingen, bijzondere ritmes en spette-
rende uithalen. Die uitdaging is leuk, ook op het 
gebied van entertainment.” De Donuts willen nog 
publieksgerichter gaan werken, bijvoorbeeld door 

uit het hoofd te gaan spelen. Ook moet de show 
nog meer beweging en energie uitstralen. “Voor 
sommigen is dat nog een drempel, maar als we 
als artiest gezien willen worden moeten we ons 
bewust zijn van onze uitstraling op het podium.” 
De afgelopen jaren hebben ze hun theatershow De 
Donuts in bedrijf diverse keren opgevoerd in de 
theaters in de regio. En elk jaar houden De Donuts 
een concertavond voor familie en vrienden, 
De Donuts on Stage. “Twee sets livemuziek en 
vervolgens een dj en biertje, gewoon gezellig”, zegt 
Van der Dussen. Daarbij nodigen ze ook vaak gast-
solisten uit, zoals de zangeres Suzan van der Velde. 
Zij maakte tot voor kort deel uit van de band. Toen 

zij de band vaarwel zei, is niet gezocht naar een 
vervang(st)er. “Dat zou ons toch teveel het imago 
van een coverband bezorgen en we willen ons met 
name spiegelen aan bands als Mnozil.” De nieuwste 
ambities liggen op het gebied van de festivals. “Het 
lijkt ons leuk om ons op de grote muziekfestivals 
te presenteren en met energieke blaasmuziek een 

feestje te bouwen met het festivalpubliek”, vertelt 
de bandleider. Daar horen ook bijpassende, soms 
over de top, outfits bij. Tot nu toe traden De Donuts 
op in keurige zwarte kostuums met een paars 
accent. Ter gelegenheid van Koningsdag hadden ze 
zich dit jaar gestoken in knal oranje pakken.  

De Donuts zijn zowel rechtstreeks als via een 
boekingskantoor te boeken. De opbrengsten gaan 
in de clubkas. “Je ziet het vaak genoeg bij andere 
bands; de meeste ruzies ontstaan over geld. Daar 
hebben wij dus geen last van. We bepalen samen 
wat we met de inkomsten uit optredens doen. Dat 
kunnen we dus besteden aan kleding, kosten voor 
studieweekeinden en zo nu en dan inhuur van 
vervangende muzikanten”, legt Van der Dussen uit.  
Zouden ook amateurverenigingen in hun on-
derhoud kunnen voorzien door de opbrengsten 
van optredens? Van der Dussen: “Het verschil is 
natuurlijk wel dat onze leden op hun eigen instru-
menten spelen. We hebben nauwelijks kosten aan 
opslag en onze arrangementen schrijven we zelf. 
Dan heb je verder niet veel meer nodig dan tijd en 
energie om je optimaal voor te bereiden op je op-
tredens.” Van der Dussen sluit graag af met een tip 
aan amateurclubs: “Onderschat je publiek nooit, 
want je bent zo goed als je laatste optreden. Als je 
het samen serieus aanpakt, kun je veel bereiken! 
Het motto daarbij is: alleen ben je sneller, samen 
kom je verder.” 

‘ We geven er altijd    
een eigen draai aan’

Profiel
Naam: Stageband De Donuts.  

Opgericht: 2011. 

Aantal leden: 8 (met ledenstop). 

Repetitielocatie: clubgebouw JMC Dordrecht. 

Website: www.dedonuts.nl. 
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Het clublokaal staat in de verkoop. Vorige 
maand blies de fanfare na 98 jaar haar laatste 
toon. Op 1 juli valt definitief het doek voor de 
viervoudig oud-kampioen van de KNF(M). Dan 
bestaat muziekvereniging Union uit Zelhem 
niet meer. Althans niet meer als vereniging. Het 
gros van de leden gaat mee in de doorstart van 
traditionele muziekvereniging naar een orkest 
dat op projectbasis werkt. “Het is voor muzikan-
ten steeds vaker een drempel om zich te binden 
aan een vereniging en bij te dragen aan acties”, 
vertellen Caroline Kraaijenbrink en Wilma 
Heijmink van de pr-commissie. “Tegelijkertijd is 
er veel interesse in deelname aan losse muzikale 
projecten. Het idee van een muziekvereniging 
waar je langdurig lid van bent wordt daarom los-
gelaten. Muzikanten kunnen zich per project of 
per seizoen inschrijven. Ook wordt er niet meer 
wekelijks op de dinsdagavond gerepeteerd, maar 
om de week op de zaterdagochtend.”

Weinig jeugd in het dorp, dus weinig aanwas. 
Twee muziekverenigingen die beide in dezelfde 
kleine vijver vissen. Jongeren die vanwege studie 
het dorp uittrekken. Oudere leden die het te 
druk hebben met werk en gezin. Muzikanten 
die om gezondheidsredenen moeten afhaken. 
De demografische verschijnselen van deze tijd 
hadden grote invloed op het ledenbestand van 

Union. Door aflopende subsidies, het wegvallen 
van inkomstenbronnen (de gemeente haalde het 
inzamelen van oud papier weg bij de verenigin-
gen) en minder opbrengsten uit acties en contri-
buties werd het ook steeds moeilijker om finan-
cieel de eindjes aan elkaar te knopen. “Typische 
verenigingsactiviteiten schrikken steeds meer 
muzikanten af ”, zegt het tweetal. “De steeds klei-
ner wordende groep leden en vrijwilligers is niet 
meer in staat het gebouw te onderhouden. Ook 
voor acties zoals soepverkoop waren er te weinig 
leden om het goed te kunnen doen.”

Voor bestuur en leden reden om het over een 
andere boeg te gooien. Als experiment werd en-
kele jaren geleden eenmalig het projectconcert 
In Heaven with Union georganiseerd. Hiervoor 
konden ook niet-leden zich aanmelden. De 
belangstelling was groter dan verwacht. Waarop 
besloten werd om dit concept verder uit te 
diepen. “We wilden de huidige Union-leden een 
goed alternatief bieden. Daarom hebben we het 
gelijk vanaf het begin goed gestructureerd willen 
neerzetten. We hebben informatie ingewonnen 
en gekeken bij andere verenigingen. Ook bij 
enkele professionele orkesten. Een werkgroep 
heeft ruim een jaar gewerkt om de overgang naar 
het Open Fanfare Orkest voor te bereiden en 
goed neer te zetten.”

OFO is een stichting die werkt met drie 
inhoudelijke commissies. Iedere commissie is 
zelfstandig verantwoordelijk voor de aan haar 
toegewezen taken. Er is geen bestuur of voorzit-
ter waaraan goedkeuring gevraagd moet worden. 
De commissies stemmen hun activiteiten 
onderling af. Volgens de beide dames is het gros 
van de leden in de plannen meegegaan. Vier of 
vijf leden zijn afgehaakt. Hoewel OFO nog altijd 
muzikanten kan gebruiken hebben zich voor 
het eerste project inmiddels al meer muzikanten 
aangemeld dan er op de laatste ledenlijst van 
Union stonden. Vooral bassisten en slagwerkers 
zijn welkom. “Een belangrijk deel van de nieuwe 
aanmeldingen is van buiten ons netwerk en van-
uit verschillende plaatsen in het land. Daarnaast 
horen we dat er binnen allerlei verenigingen 
over gesproken wordt en dat het leeft in de hafa-
bra-wereld. We krijgen veel complimenten over 
de aanpak, de public relations, de inhoud van de 
programma’s en onze visie.”
 
OFO wil een aantrekkelijk orkest zijn, waarvoor 
bij zowel muzikanten als publiek veel belang-
stelling bestaat. Het plan is om op hoog niveau 
ieder seizoen op aansprekende locaties twee of 
drie gave en unieke projecten te organiseren met 
uitdagende muziek, verrassende gastsolisten en 
cross-overs. De kick-off staat inmiddels in de 

Muziekvereniging Union uit Zelhem pakt de strijd tegen de maatschappelijke 

verschijnselen rigoureus aan. Volgende maand wordt de vereniging na bijna hon-

derd jaar opgeheven om onder de naam stichting Open Fanfare Orkest (OFO) 

de transitie van traditionele dorpsvereniging naar projectorkest te maken. Met 

interessante projecten, gastsolisten en verrassende cross-overs op aantrekkelijke 

concertlocaties denkt de stichting een alternatief te kunnen zijn voor muzikanten 

die opzien tegen de gebruikelijke verenigingsactiviteiten. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING OFO

Union maakt doorstart 
als Open Fanfare Orkest
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steigers. Zaterdag 1 december vindt in theater 
De Hanzehof in Zutphen het themaconcert Cele-
bration of a New Beginning plaats. Samen met de 
Noorse tubaïst Oystein Baadsvik wordt onder 
meer zijn werk Fnugg Blue uitgevoerd, waarbij 
de solist niet alleen speelt, maar ook zingt en de 
zogeheten lipbeat toepast. Een improvisatie met 
invloeden van instrumenten van de Australische 
Aboriginals (de didgeridoo) en elementen van 
de Noorse volksmuziek. Voorafgaande aan het 
concert verzorgt Baadsvik een clinic. De presen-
tatie van de eerste concertavond is in handen van 
Marlies Claasen die met begeleiding van OFO 
onder andere Gabriela’s Song uit de film As it is 
in heaven zingt. Het tweede project op 7 en 14 
april 2019 staat in het teken van werken die zijn 
ontstaan vanuit een literaire oorsprong. Gast is 
schrijver Arthur Japin. Het derde project wordt 
een cross-over tussen muziek en wetenschap. 
Union-dirigent Willem van Zee is ook de vaste 
dirigent van OFO. De bedoeling is om in de toe-
komst ook gastdirigenten en solisten uit andere 
muziekstijlen uit te nodigen. 

Informatie over Open Fanfare Orkest: 

http://openfanfareorkest.nl.

Op zoek naar geschikte muziek of een leuk idee voor een gezamenlijke uitvoering van muziekvereniging 
met schoolkinderen? Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft hier-
voor een handige tool ontwikkeld. De BiBu Muziek-LOL bevat tal van links naar websites waarop allerlei 
materiaal te vinden is om de verbinding te leggen tussen binnen- en buitenschoolse muziekbeoefening.

Handige tool voor projecten met kinderen
ALGEMEEN INFORMATIEF

Muziekeducatie keert steeds meer terug op de 
plek waar het thuishoort: het basisonderwijs. 
Door regelingen en bewegingen zoals Impuls 
Muziekonderwijs en Méér Muziek in de Klas 
maken kinderen op school kennis met muziek 
en wordt hun passie om muziek te maken aan-
gewakkerd. De basisschool als broedplaats voor 
talentontwikkeling en het ontdekken, beleven en 
leren spelen van muziek. Muziekverenigingen 
en primair onderwijs trekken daarbij steeds 
meer met elkaar op. Daardoor neemt ook de 

vraag naar geschikte muziekwerken voor (jeugd)
orkest en basschoolkinderen weer toe. 
Het LKCA heeft daarvoor op zijn website de 
BiBu Muziek-LOL aangemaakt. BiBu staat 
voor Binnen/Buitenschools en LOL staat voor 
List Of Links. Het is een overzicht met verwij-
zingen naar websites met speelmateriaal voor 
de combinatie kinderen in het onderwijs en 
verenigingen/orkesten. Door op de lijst een 
item met een korte beschrijving aan te klikken 
wordt de lezer via een link automatisch door-

geleid naar de website waarop het muziekwerk 
verder wordt toegelicht en eventueel besteld kan 
worden. Naast liedjes zijn er ook links naar ac-
tieve vormen van verhalen en muziektheater. Zo 
kunnen schoolkinderen en orkesten direct aan 
de slag om samen een gezellig concert of leuke 
eindvoorstelling te maken. Ook wordt verwezen 
naar good practices en publicaties over binnen- 
en buitenschoolse muziekeducatie. De BiBu 
Muziek-LOL kan het beste gevonden worden via 
www.lkca.nl/primair-onderwijs/muziek.  
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Deelname aan concoursen heeft de Andelse 
muzikanten altijd al in het bloed gezeten. Op 30 
augustus 1921 betrad het orkest voor het eerst 
het concourspodium. Dat was in het Utrechtse 
Zijderveld, zo’n 25 kilometer van huis. Terwijl 
de oudere leden de reis met paard en wagen 
ondernamen, reden de jongeren er op de fiets 
achteraan. Niet voor niets. Met een eerste prijs in 
de pocket keerde het gezelschap huiswaarts.

“Muziek maken op een hoog artistiek niveau 
binnen een breed repertoire is een van de speer-
punten van ons beleid”, zegt Hanne van Zanten, 
voorzitter van de op 23 april 1893 opgerichte 
vereniging. “Tegelijkertijd willen we maatschap-
pelijk relevant en laagdrempelig zijn. AFC is 
een vereniging die midden in het dorpsleven 
staat.” Het orkest verleent medewerking aan 
vele festiviteiten in het dorp en organiseert zelf 
diverse activiteiten voor de lokale bevolking. In 
de twaalfdelige documentaire Met de muziek 
mee volgde Omroep Brabant vorig jaar het wel 
en wee binnen de muziekvereniging.

Wie Andels Fanfare Corps zegt, zegt in één adem 
Danny Oosterman. Ruim 32 jaar trok hij aan de 
artistieke touwtjes. Onder zijn leiding klom de 
fanfare naar de concertdivisie waarin het orkest 
vier keer met succes deelnam aan een concours. 
In 2015 kwam er vanwege een artistiek verschil 
van mening een abrupt einde aan de succesvolle 
samenwerking. Sinds het verdwijnen van de regi-
onale muziekschool leidt AFC de jeugd in eigen 
beheer op. Hiervoor zijn diverse professionele 
docenten in dienst. Zij verzorgen ook jaarlijks 
een aantal muzieklessen op de basisschool. 
Leerlingen die zich vervolgens inschrijven voor 
proeflessen en/of reguliere lessen kunnen al 
na korte tijd meespelen in het jeugdorkest. De 
vereniging telt momenteel 64 leden: 25 in het 
jeugdorkest en 38 in het grote orkest. Binnen-
kort gaan bestuur en leden om de tafel om 
samen het nieuwe beleidsplan uit te stippelen. 
“Ongetwijfeld zal het op peil houden, maar 
liever nog het laten groeien van het ledenaantal 
een speerpunt blijven”, zegt Hanne van Zanten. 
“Ook het invullen van bestuursfuncties is een 

aandachtspunt. We merken dat mensen zich 
best willen inzetten voor de vereniging, maar 
dat het moeilijk is om voldoende bestuursleden 
te vinden. De tijd dat mensen zich voor een 
langere periode beschikbaar willen stellen ligt 
achter ons. Wellicht moeten we op zoek naar een 
nieuwe organisatiestructuur.”

AFC heeft het jubileumjaar ingezet met het 
nieuwjaarsconcert en een jubileumconcert met 
musicalzanger Tommie Christiaan als solist. 
Komend najaar volgt nog een concert waarop de 
jubileumcompositie van Egbert van Groningen 
in première gaat. Het werk is gewijd aan de in 
1634 vermoorde Jan Claesen, inderdaad de Jan 
Claesen die volgens de overlevering trompetter 
was in het leger van Frederik Hendrik en later 
met zijn vrouw Katrijn poppenkastvoorstellin-
gen gaf. Verder staan nog het Altena Streekfes-
tival, een muziekreis naar Luxemburg en Trier 
en de presentatie van het jubileumboek Andels 
Fanfare Corps 125 jaar op het programma. 
Informatie: www.andelsfanfarecorps.nl. 

Andels Fanfare Corps (AFC) draait sinds de jaren zestig van de vorige eeuw mee in 

de top van de blaasmuziek. De prijzenkast is gevuld met provinciale, nationale en 

internationale erkenningen. Het resultaat van 125 jaar liefde voor muziek en plezier 

in muziek maken.
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125 jaar in de voetsporen 
van Jan Claesen

BLAASMUZIEK JUBILEUM

58



Bij de Engelse brassbands staat de vrijdag na 
Pinksteren dik omkringd in de agenda. Sinds 
1884 vinden op pinkstervrijdag in en rond 
het stadje Saddleworth ten noordoosten van 
Manchester de Whit Friday Brass Band Contests 
plaats. Vele tientallen brassbands uit binnen- en 
buitenland nemen in elf dorpen deel aan open-
luchtwedstrijden die bestaan uit een marcherend 
gedeelte en een staand optreden voor een geblin-
deerde jury. Zaterdag 30 juni is de Brink in het 
Drentse dorp Vries het decor van de eerste editie 
van STRAATbrass, een combinatie van de tradi-
tionele Whit Friday-wedstrijden en het eveneens 
in de Britse brassbandcultuur diepgewortelde 
West of England Bandsmen’s Festival. “Het is 
sowieso leuk om met brassbands de straat op te 
gaan en een mars te spelen”, zegt Johannes Looij-
enga, voorzitter van stichting STRAATbrass. 
“Maar ons idee is vooral om een leuke afsluiter 
van het seizoen te organiseren waaraan tevens 
een stukje wedstrijdelement is verbonden.” 

De Whit Friday-wedstrijden in Engeland trekken 
honderden bands. Niet alleen plaatselijke clubjes 
maar ook topbands zoals Brighouse & Ras-
trick, Black Dyke, Grimethorpe Colliery Band, 
Fairey Band en Lydgate Brassband. Duizenden 
bezoekers komen op het spektakel af. Zo’n vaart 
zal het in Vries niet lopen. De eerste editie van de 
Nederlandse variant brengt zes bands op de been. 
Looijenga: “We hadden gehoopt op tien deel-
nemers. Als je zoiets opzet, moet je toch altijd 
afwachten hoe de bands daarop reageren. Helaas 
hebben zich twee bands moeten terugtrekken. 
Op diezelfde dag is in Leeuwarden de manifesta-
tie Grutsk waaraan veel Friese bands meedoen. 
Ook zijn we wat laat met de wervingscampagne 
begonnen. Uit de vele positieve reacties mogen 
we echter opmaken dat het evenement zeker 
levensvatbaar is. Veel mensen vinden het een 
hartstikke leuk initiatief.”

Whit Friday in Engeland begint ’s morgens met 
pinksterwandelingen waarbij vanuit elke kerk 
of kapel processies door de straten trekken. Bij 
deze tochten worden allerlei kerkelijke relikwie-
en en kerkvaandels meegedragen. De lokale 
bands zorgen voor de muzikale begeleiding. 
Vergelijkbaar met de processies en Bronkfees-
ten in Zuid-Limburg. Later in de middag gaan 
de brassbandwedstrijden van start die tot in de 
avonduren duren. Elke band speelt twee stuk-
ken. Het eerste werk wordt uitgevoerd terwijl 
de bands over een parcours van circa 200 meter 
naar het wedstrijdterrein lopen. Het tweede stuk 
wordt stilstaand uitgevoerd voor een jury die de 
uitvoeringen geblindeerd vanuit een caravan, 

tent of een afgesloten ruimte in een kroeg 
beoordeelt. De prijzenpot is doorgaans goed 
gevuld. Vandaar dat veel bands aan meerdere 
wedstrijden meedoen. Ze springen onmiddellijk 
na de wedstrijd in de bus om op een volgende 
plaats aan de start te verschijnen. Toppers weten 
zo op één dag wel 3 tot 4 duizend Engelse pond 
bij elkaar te spelen. 

STRAATbrass in Vries start op 30 juni om 9.30 
uur met de loting voor de volgorde van optre-
den. De deelnemers zijn Martini Brassband 
Groningen, Constant Huygens Appingedam, 
Excelsior Ferwert en De Bazuin B Oenkerk 
in de tweede divisie en UDI Oosternijkerk en 
Ere Zij God Damwoude in de vierde divisie. 
Om 10.15 uur maakt de eerste deelnemer zijn 
opmars over de Brink. Bij de kerk staat een van 
alle kanten geblindeerde caravan waarin het 
juryduo Rob Goorhuis en Jappie Kuipers bivak-
keert. Daar wordt staand een werk naar keuze 
uitgevoerd. Na de afmars maakt de volgende 
band zijn opwachting op de Brink. Rond 13.00 
uur gebruiken de deelnemers een gezamenlijke 
lunch. In de middaguren presenteren de bands 
in de feesttent ieder een concertprogramma 
van maximaal een kwartier. In de tweede divisie 
geldt als verplicht werk Capriccio for Brass ( Jack 
Trombey). In de vierde divisie is dat Calling 
Cornwall (Goff Richards). Het festijn wordt 
afgesloten met een barbecue. Want net als in 
Engeland staat ook bij de Vriese versie gezellig-
heid voorop. Het is de bedoeling dat STRAAT-
brass één keer in de twee jaar gehouden wordt. 
Informatie: straatbrass@hotmail.com. 

De Engelsen noemen het ‘de grootste gratis show op aarde’. Zover is het in 

Nederland nog niet. Maar als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt ook 

STRAATbrass in Vries een doorslaand succes.
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Engelse traditie krijgt 
navolging in Drenthe
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Clinics van nationale en internationale topslagwerkers en de nieuwste snufjes  

op het gebied van slagwerkinstrumentarium. De eerste editie van de Slagwerk-

dag in Eindhoven had voor slagwerkers uit alle sectoren van de amateurmuziek 

een inspirerend programma in petto. Helaas trok het nieuwe evenement vrijwel 

alleen muzikanten uit de drumcorpssector. “Ach, je moet klein beginnen”, zegt 

initiatiefnemer Paul Doop.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Coryfeeën als inspiratiebron 
op eerste Slagwerkdag

Haaije de Jong van Vancore (links) demonstreert de ultralichte marching tomset aan initiatiefnemer Paul Doop.

SHOW, MARS EN PERCUSSIE REPORTAGE
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“Mijn techniek is mijn basis om te improvise-
ren”, begint Erik Albers zijn demonstratie. De 
drumdocent en bandcoach aan de ArtEZ-con-
servatoria van Enschede en Zwolle schudt een 
eenvoudige paradiddle uit zijn mouw. Het 
standaard ritme dat drummers voor een optre-
den vaak spelen om de spieren op te warmen 
en om alvast indruk te maken op het publiek. 
“Speel hem nu eens in de omgekeerde volgorde”, 
laat Albers horen. “Dat werkt al heel goed.” Een 
andere variant volgt. En nog een, en nog een… 
Albers varieert er lustig op los alsof het geen 
moeite kost. De slagwerkers op de tribune van 
Sporthal Strijp kijken ademloos toe hoe het 
oorspronkelijke rudiment uiteindelijk evolueert 
tot een fantastische drumsolo. Volledig geïmpro-
viseerd op basis van een eenvoudig beginritme. 
“Ga eens een middag achter je drumset zitten 
experimenteren”, adviseert Albers. “Je zult zien 
dat je er heel wat mee kunt bereiken.”

Educatie en verbinding zijn de pijlers van de 
Slagwerkdag die Color Guard Nederland in 
samenwerking met Percussive Arts Society 
(PAS International) en D’addario op touw zet. 
De in 1961 opgerichte PAS is met 5000 leden, 
verdeeld over 40 afdelingen in de Verenigde 
Staten en 28 afdelingen in de rest van de wereld, 
de grootste internationale belangenorganisatie 
op het gebied van slagwerk. Ieder jaar houdt PAS 
in Amerika een grote conventie waar topmusici 
uit de drum- en percussiewereld tijdens 120 

concerten, clinics, masterclasses, workshops 
en presentaties de nieuwste ontwikkelingen uit 
de wereld van de slagwerkmuziek presenteren. 
Naar het voorbeeld van deze Percussive Arts 
Society International Convention (PASIC ) wil 
CGN een vergelijkbaar evenement in Nederland 
van de grond tillen. “Doel van deze dag is om de 
hele slagwerkfamilie in Nederland bij elkaar te 
brengen”, zegt initiatiefnemer Paul Doop. “Het 
is een interactieve dag, gericht op educatie. Maar 
vooral ook om verbindingen te leggen en te 
netwerken.”

Het evenement is niet gericht op verkoop. Wel 
hebben allerlei bedrijven een stand ingericht 
om hun nieuwste producten te showen. Zo 
presenteert Vancore Percussion Instruments uit 
Joure een ultralichte marching tomset. “Inmid-
dels een groot succes in Azië en de Verenigde 
Staten”, vertelt Haaije de Jong in geuren en kleu-
ren. Het geheim is dat de adapter als één stuk 
gesneden is uit een aluminium plaat. “Doordat 
het materiaal niet buigt, is de stabiliteit zeer 
hoog”, beweert De Jong. Bijzonder is ook dat 
de vellen niet op de ketels worden gespannen 
maar op de flens. Lekker handig. Zo kun je 
tijdens repetities de ketels er vanaf halen zodat 
het instrument nog een stuk lichter wordt. “Een 
normale tomset weegt tussen de 11 en 17 kilo. 
Deze slechts 9 kilo”, meldt De Jong trots. Goed 
nieuws dus voor al die drum- en marchingband-
muzikanten die na ieder optreden het gevoel 
hebben dat ze hun rug weer een stukje verder 
in de vernieling hebben geholpen. “Handig is 
ook dat de bevestiging van cowbells, bekkens en 
andere accessoires geïntegreerd is in de adap-
terplaat”, voegt De Jong er nog aan toe.

Op deze eerste editie van de Slagwerkdag zijn 
ongeveer veertig belangstellenden afgekomen. 
Dat zijn vooral leden van drumcorps en mar-
chingbands. Tot de klassieke slagwerkwereld is 
het evenement kennelijk nog niet doorgedron-
gen. Het aantal deelnemers uit deze disciplines 
is op één hand te tellen. Terwijl de line-up met 
mensen zoals Dom Famularo (drumset), Tobias 
Messerschmidt (marimba/vibrafoon), Michael 
McIntosh (arrangeur/percussionspecialist), Erik 
Albers (drumset), Tyler Burr (snare/drumset) 
en Daan Cornelissen (rudimental drum) voor ie-
der specialisme wel een interessant programma 
te bieden heeft. Toch laat Paul Doop zich door 
de matige opkomst niet uit het veld slaan. “Als je 
iets nieuws begint moet je niet meteen ver-
wachten dat het storm loopt. Met Color Guard 
Nederland zijn we ook ooit klein begonnen. Het 
moet zich eerst nog rond spreken en groeien.”

De bezoekers beleven in ieder geval een inspi-
rerende en leerzame dag. Een meester in het 
bezielen van mensen is Dom Famularo. Deze 
New Yorkse drumdocent, schrijver, clinician 
en motivator reist al dertig jaar als een missio-
naris de hele wereld over om het evangelie van 
het drummen te verkondigen. Hij inspireerde 
duizenden jongeren om hun droom van een 
carrière als slagwerker waar te maken. Ook het 
publiek in Eindhoven hangt aan zijn lippen als 
hij zijn Cycle of Self-Empowerment uitdraagt. 
“Ga vooral uit van je eigen geloof en karakter”, is 
zijn boodschap aan de aanwezige slagwerkers. 
Maar Dom Famularo is niet alleen een bevlo-
gen inleider. Hij kan ook nog een aardig potje 
drummen. Dat demonstreert hij aan het slot van 
zijn betoog. 

Motivator Dom Famularo is in zijn element.

Erik Albers improviseert erop los.
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Zijn ogen beginnen te fonkelen als hij de bij-
zondere setting beschrijft. Vogelaar, kunstenaar 
en initiatiefnemer Sytze Pruiksma ziet het al 
helemaal voor zich. Elke avond drieduizend be-
zoekers die in het waterrijke recreatiegebied De 
Groene Ster in Leeuwarden bij het vallen van de 
avond in een decor van een reusachtig vogelnest 
worden meegezogen in een fortissimo G-mineu-
rakkoord van duizend blazers. Pruiksma weet 
inmiddels welke emoties een klankspel van een 
megablaasorkest bij een mens los kan brengen. 

Ruim twee jaar geleden startte hij zijn artistie-
ke kruistocht voor het behoud van de Friese 
biodiversiteit en muziekcultuur met de produc-
tie Birds & Brass. 250 muzikanten van negen 
hafabra-orkesten uit de gemeente Opsterland 
voerden als één gezamenlijk orkest de hafa-
bra-versie van het werk Reade Skries uit en het 
klankimprovisatiestuk In C van de Amerikaanse 
componist Terry Riley, allebei minimalistische 
werken waarbij klankbeleving centraal staat. La-
ter volgden nog enkele  voorstellingen op andere 

binnen- en buitenlocaties met nog meer muzi-
kanten. In totaal deelden circa 1800 muzikanten 
deze bijzondere klankervaring. Het bracht een 
enorme dynamiek teweeg in de Friese muziek-
wereld. De deelnemende verenigingen konden 
tal van nieuwe muzikanten op hun ledenlijst 
bijschrijven. In sommige gemeenten vormde 
Birds & Brass ook de aanzet om geldstromen 
naar de verenigingen op een andere manier te 
verdelen. Ook de verbondenheid tussen de ver-
enigingen onderling groeide. “De klank van 250 

Je kunt voor de tv blijven zitten om te zien hoe klimaatverandering, polarisatie, 

vergrijzing en verstedelijking de wereld veranderen. Maar je kunt ook laten zien 

hoe we met die ontwikkelingen omgaan. Het openluchtspektakel Conference of 

the Birds trekt een parallel tussen het verdwijnen van de biodiversiteit op het Frie-

se platteland en de verschraling van de Friese muziekcultuur. Willen we dat het 

steeds stiller wordt in Friesland?
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Grutto als symbool 
voor statement 

Tijdens de perspresentatie gaven  

Sytze Pruiksma en trompettist Eric 

Vloeimans alvast een voorproefje.
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muzikanten rondom me fascineerde me enorm”, 
herinnert Pruiksma zich de première nog. “Ook 
als vogelaar hoor je buiten altijd al die vogels om 
je heen. Dat was voor mij een enorme inspiratie. 
Ik wist meteen: dit is wat ik wil. Door muziek en 
natuur elkaar te laten opzoeken en met elkaar 
in verbinding te brengen, kun je nog sterker het 
verhaal van het landschap vertellen.” 
LF2018 bood hem het podium om het nog 
grootser aan te pakken. Zo vormde Birds 
& Brass de opmaat voor de locatievoorstel-
ling Conference of the Birds, een omvangrijk 
muziekspektakel dat van 7 tot en met 18 juli 
plaatsvindt in het recreatiegebied De Groene 
Ster in Leeuwarden. Het evenement valt binnen 
het hoofdprogramma van Culturele Hoofdstad 
onder het project Kening fan ‘e Greide. Een 
burgerinitiatief van wetenschappers, boeren, zui-
velbedrijven, kunstenaars en bewoners zet zich 
onder deze noemer in voor een nieuwe balans 
tussen mens en natuur. Zij maken zich zorgen 
over de afname van het divers landschap in de 
noordelijke provincies. Daarmee verdwijnen 
ook de geuren, kleuren en geluiden in de natuur. 
Pruiksma is een van de initiators van Kening 
fan ‘e Greide. Hij wilde ooit bioloog worden. 
Verslond het ene vogelboek na het andere. Maar 
koos uiteindelijk voor zijn tweede liefde: de 
muziek. Via brassband Crescendo Workum, het 
Frysk Fanfare Orkest en brassband Soli Brass 
Leeuwarden belandde hij als slagwerker bij het 
Concertgebouworkest in Amsterdam. Bij het 
project Conference of the Birds komen zijn beide 
passies samen. Hij ziet onmiskenbaar paralellen 
tussen beide werelden. “De biodiversiteit in 
Nederland loopt hard terug. Van de leeuweriken 
is nog maar vier procent in Nederland over”, uit 
hij zijn zorgen. Diezelfde neerwaartse spiraal 

ziet hij ook terug in de cultuursector. Muziekver-
enigingen moeten op hun tenen lopen om het 
hoofd boven water te houden. Hij moet er niet 
aan denken dat er straks geen vogels meer fluiten 
en nergens meer een fanfare klinkt. Dan wordt 
het wel heel erg stil op het Friese platteland. “De 
fascinatie voor het landschap en de vogels en de 
liefde voor de diep in de Friese cultuur gewor-
telde fanfarewereld kwamen hiermee samen. 
Beide zitten diep in mijn hart. Tegelijkertijd zag 
ik ook dat beide het zwaar hebben. De orkesten 
hebben het moeilijk om nieuwe leden te krijgen 
en hebben te maken met bezuinigingen op de 
onderwijssystemen. Ik zag zowel op de natuur 
als op de muziek een druk ontstaan. Met dat 
gegeven wil ik iets.”
In Conference of the Birds zijn de muzikanten, 
acteurs en dansers de vogels. Ze komen bij elkaar 
in een enorm vogelnest om op zoek te gaan naar 
een nieuwe leider. De vogels vertellen allemaal 
hun verhaal. Uiteindelijk komen ze erachter dat ze 
zelf de koning zijn van hun eigen lot. De duizend 
blazers worden versterkt door geluidskunstenaar 
Sytze Pruiksma en trompettist Eric Vloeimans, 
die als laatste vogel aan het woord komt om zijn 
verhaal te vertellen. Daarnaast spelen twintig 
dansers en drie acteurs van het Noord Nederlands 
Toneel en dansgezelschap Club Guy & Roni 
mee. De hoofdrollen worden vertolkt door onder 
andere Mirjam Stolwijk (Wilhelmina, Nynke) en 
Mariana Aparicio Torres (De Co-assistent, S1N-
GLE). Het publiek zit aan weerszijden rondom de 
muzikanten die met elkaar als het ware klankvel-
den vormen. De dansers en acteurs bevinden zich 
op een kleiner nest in het midden. Van daaruit 
loopt een catwalk van veertig meter naar een 
nestje in het water. Pruiksma maakt op verschil-
lende instrumenten thema’s op vogelgeluiden. De 

blazers vullen deze thema’s op verschillende ma-
nieren aan. Door de vakken met blazers telkens 
na elkaar te laten beginnen, ontstaan er als het 
ware bewegende klankvelden. Het publiek krijgt 
dit klankspel van alle kanten mee. Eric Vloeimans 
speelt de vogel die met zijn muzikale redevoering 
de zaak in beweging zet. Pruiksma: “Dit is een 
once in a lifetime experience voor zowel muzikan-
ten als publiek. Zo’n enorme organisatie zet je 
maar één keer op. We hebben nu de middelen en 
kunnen het nu ook doen.  Dit is een eenmalige 
kans om al die blazers te mobiliseren en om je 
als amateurmuziek te laten zien. En ook om een 
statement te maken naar de politiek.” 

Deel opbrengst 
naar muziekclubs
Leuke bijkomstigheid voor de muziekverenigin-

gen is dat een deel van de opbrengst uit de 

kaartverkoop van Conference of the Birds naar de 

deelnemende muziekverenigingen gaat. Omdat 

muziekkorpsen behoren tot het culturele erfgoed 

van dorpen en steden willen de initiatiefnemers 

de deelnemende verenigingen financieel steunen. 

Mensen die een kaartje kopen, kunnen met een 

unieke code - op te vragen bij het betreffende or-

kest - aangeven dat ze een deel van de entreeprijs 

willen doneren aan een vereniging naar keuze. 

Deze vereniging krijgt dan 7,50 euro per geboekt 

ticket. Als de clubs het slim aanpakken, zouden ze 

bij 20.000 bezoekers dus 1,5 ton kunnen verde-

len. Boeken met de code kan op 2018.vanplan.

nl. De voorstellingen zijn van 7 tot en met 18 

juli, dagelijks vanaf 21.30 uur, in het natuurrijke 

recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden. 

Informatie: www.conferenceofthebirds.nl. 

Maquette van het decor. Sytze Pruiksma: “Conference of the Birds wordt 

een once in a lifetime experience.”
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Championships Color  
Guard Nederland
DATUM: 24 maart 2018.
LOCATIE: Indoor Sportcentrum Eindhoven.
COLOR GUARD KIDS CLASS: 1. Serendipity Kids, 76,89 ptn; 2.Motion 
Kids, 70,47 ptn.
COLOR GUARD CADET CLASS: 1. Impact Cadet, 83,30 ptn; 2. The Pride 
Cadets, 83,08 ptn; 3. Passie Cadets, 80,61 ptn; 4. Advendo Kids, 80,59 ptn; 5. 
Jong Dynamix, 75,84 ptn; 6. 2Xtreme Cadets, 75,57 ptn; 7. Trinity, 71,70 ptn; 8. 
Kunstzin, 63,00 ptn. 
COLOR GUARD JUNIOR CLASS: 1. 2Xtreme Junior, 84,50 ptn; 2. The 
Pride Junior, 83,70 ptn; 3. Advendo, 78,18 ptn; 4. CMH Menaldum, 73,07 ptn; 
5. Sensation Performance Ensemble Junior, 72,90 ptn; 6. Zanzare Winterguard, 
72,73 ptn; 7. Young N-Motion, 71,46 ptn; 8. Nova Junior, 65,29 ptn. 
COLOR GUARD REGIONAL A CLASS: 1. Zanzare Winterguard, 84,73 
ptn; 2. Passie, 83,09 ptn; 3. Dynamix, 81,505 ptn; 4. Millenium Colour Guard, 
79,925 ptn; 5. Impact Regional A, 79,395 ptn; 6. Wilhelmus Winterguard, 76,95 
ptn; 7. Anima Winterguard, 76,95 ptn; 8. Concordia Sexbierum RA, 76,82 ptn; 9. 
North Frisian Winterguard, 73,73 ptn; 10. Sky Winterguard, 72,79 ptn; 11. Nova 
RA, 72,23 ptn; 12. West Coast Guard, 67,64 ptn; 13. Aurora Winterguard, 63,07 
ptn; 14. Destiny, 62,23 ptn. 
COLOR GUARD A CLASS: 1. Sensation Performance Ensemble, 83,83 ptn; 
2. Concordia Sexbierum, 81,90 ptn; 3. The Pride, 80,68 ptn; 4. Jubal Winter-
guard, 78,65 ptn; 5. Beatrix Winterguards, 75,56 ptn; 6. United Winterguard, 
74,54 ptn; 7. Advanced, 72,38 ptn; 8. Red Light 68,355 ptn; 9. CMH Menaldum, 
69,45 ptn; 10. Serendipity, 69,31 ptn; 11. The Devils, 68,01 pnt.
COLOR GUARD OPEN CLASS: 1. Sensation Performance Ensemble, 
85,80 pnt; 2. The Pride of the Netherlands, 79,15 pnt.

CONCERT CADET CLASS: 1. Premier Cadets, 73,10 ptn.
CONCERT OPEN CLASS: 1. Premier, 79,25 ptn.

MARCHING CADET CLASS: 1. WooDi Percussion, 73,05 ptn.
MARCHING A CLASS: 1. North Frisian Percussion Corps, 86,20 ptn; 2. 
Sternse Slotlanders, 83,50 ptn; 3. yMe Indoor Percussion (Italië), 79,325 ptn; 4. 
Advendo Percussion Ensemble, 78,45 ptn; 5. Beatz; 6. H!P, 71,80 ptn. 
MARCHING OPEN CLASS: 1. Percussion Unlimited, 90,15 pnt; 2. Euro-
pean X, 87,30 pnt; 3. Kamper Trompetter Korps, 80,55 pnt; 4. Unik Star, 76,80 
pnt; 5. Got Motion, 72,25 pnt.

INDOOR WINDS A CLASS: 1. Showband ’75, 83,70 ptn; 2. Jong VLS, 
76,45 ptn; 3. Jong Oranje, 75.725 ptn; 4. North Sea Winds Ensemble, 67,35 ptn. 
INDOOR WINDS OPEN CLASS: 1. Jubal Winds, 87,95 pnt; 2. Beatrix 
Winds, 84,475 pnt; 3. Con Spirito, 81,35 pnt; 4. Jong-Holland Winds, 77,975 pnt.

Open Nederlandse Fanfare 
Kampioenschappen
DATUM: 13 en 14 april 2018.
LOCATIE: De Lawei Drachten.
EERSTE DIVISIE: 1. De Eendracht Den Ilp, 95 ptn; 2. Concordia Meterik, 94 ptn; 3. 
Concordia Middelstum, 92 ptn; 4. Joost Wiersma Jistrum, 90,33 ptn; 5. Eendracht 
Maakt Macht Oudega (SWF), 88,33 ptn; 6. Jouster Fanfare Joure, 87 ptn; De Bazuin 
Tzummarum, 85 ptn.
TWEEDE DIVISIE: 1. Constantia Menaam, 91 ptn; 2. Beatrix Doezum, 90 ptn; 3. 
Zaandijks Fanfare Corps Zaandijk, 87,67 ptn; 4. David Oosterwolde, 86 ptn; 5. 
Ons Genoegen Oirlo, 85 ptn; 6. Excelsior IJsselstein, 84 ptn. 
DERDE DIVISIE: 1. De Bazuin Augustinusga, 91 ptn; 2. Stêd Sleat Sloten, 87,33 
ptn; 3. De Eendracht/Excelsior Hardenberg/Bruchterveld, 86,33 ptn; 4. Wubbenus 
Jacobs Arum, 84,67 ptn; 5. Concordia IJlst, 84,33 ptn; 6. Kunst Veredelt Gullegem 
(België), 83,17 ptn; 7. Trakai Fanfare Orchestra Trakai (Litouwen), 82,17 ptn. 
VIERDE DIVISIE: 1. Sereno Baflo, 92 ptn; 2. Melodia Wijckel, 90 ptn; 3. Concordia 
Drachten, 87,67 ptn; 4. Juliana Aduard, 86,67 ptn; 5. JA! Jeugdfanfare Altena-Nieu-
wendijk, 85,67 ptn; 6. Willen Is Kunnen Geffen, 84,67 ptn; 7. De Bazuin Ommen, 83 
ptn; 8. Juliana Hoogezand, 82 ptn; Oranje Bolsward, 81 ptn. 
VIJDE DIVISIE: 1. Nil Sine Labore Boerakker, 86,33 ptn; 2. Advendo Morra-Lioes-
sens, 84,67 ptn; 3. Crescendo Holwerd, 83 ptn; 4. Jouster Jeugd Fanfare, 82 ptn.

 

Uitslagen van de kampioenschappen en concertwedstrijden in de afgelopen maanden.

Uitslagen concoursen 
en kampioenschappen

Constantia Menaan won de Open Nederlandse Fanfare 

Kampioenschappen in de tweede divisie.

ALGEMEEN UITSLAGEN
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Open Nederlandse Slagwerk 
Kampioenschappen 
DATUM: zaterdag 21 april.
LOCATIE: Schaffelaertheater Barneveld.
BASISKLASSE: gestemd: 1. Excelsior B Oostendorp, 87,5 ptn; 2. SDG B 
Ommen, 86,5 ptn; 3. Concordia B Obbicht, 86 ptn; 4. Volharding Huissen, 85,5 
ptn; 5. Prins Bernhard (opleidingsensemble) Apeldoorn, 84 ptn; 6. Soli Deo Gloria 
Ane, 82 ptn; 7. Sint Caecilia Hoogland, 79 ptn; ongestemd: 1. Sint Jan Meddo, 
86,5 ptn; 2. De Kunstvrienden België, 83,5 ptn; 3. Fidelio Woudenberg, 81,5 ptn; 4. 
Afslag Nijkerk, 74 ptn.
MIDDENKLASSE: gestemd: 1. Prins Bernhard Apeldoorn, 92,5 ptn; 2. 
Prinses Margriet Staphorst, 90,5 ptn; 3. Juliana Doornspijk, 89,5 ptn; 4. Woudklank 
Grootegast, 89 ptn; 5. Soli Deo Gloria Alblasserdam, 86 ptn; 6. CMH Hattem, 86,5 
ptn; 7. KSH Phileutonia Helmond, 83,5 ptn; 8. Excelsior Cothen, 83 ptn; 9. SDG 
Uithuizermeeden, 82,5 ptn; 10. Slagwerkgroep Drunen, 80,5 ptn; ongestemd: 
1. Sint Caecilia Gendt, 87 ptn; 2. Slagwerkgroep Neerbosch Oost, 86 ptn.
TOPKLASSE: gestemd: 1. Excelsior Oostendorp, 97 ptn; 2. SDG Ommen, 
93,5 ptn; 3. Cadenza Twello, 93 ptn; 4. Wilhelmina Bedum, 91,5 ptn; 5. Elspeets 
Fanfare, 90,5 ptn; ongestemd: 1. Concordia Reusel, 88 ptn; 2. Rhytm Impact 
Berlicum, 85 ptn.

 

Concertwedstrijd  
slagwerkensembles OMF 
(namens Friesland, Groningen/Drenthe, Overijssel en Gelder-
land).
DATUM: zaterdag 12 mei.
LOCATIE: Drachten.
VIERDE DIVISIE: CMV Oranje Bolsward (B-ensemble), 85,67 ptn, 1e prijs met 
promotie.
TWEEDE DIVISIE: CMV Oranje Bolsward (A-ensemble), 92,67 ptn, 1e prijs met 
promotie en onderscheiding; Woudklank Grootegast, 83,00 ptn, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: Concordia Middelstum, 88,00, 1e prijs; slagwerkensemble 
Appingedam, 90,00 ptn, 1e prijs met onderscheiding.

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrij-
den en van bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en 
tamboerkorpsen.





PROVINCIE DRENTHE

Jubilarissen MGD
De Drentse jubilarissen bij de Muziekbond Groningen 

en Drenthe. 

Vijftig jaar: Jacob Mulder (Oranje Assen); Diny 

Wesselink (De Bazuin Schoonebeek); Klaas Meekhof 

(Crescendo Ruinen); Alie van ’t Einde (Semre Sereno 

Ruinerwold); Tjeerd van Klinken (Prins Hendrik Em-

mer-Compascuum).

Veertig jaar: Mark van Braam (Apollo De Wijk); Gezi-

nus de Lange, Gert van Lubek en Hans Mensink (DES 

Linde); Jannie Walstra (De Vooruitgang Norg); Harrie 

de Bie (Harmonie Gasselte); Eddy Meijer (De Bazuin 

Schoonebeek); Willem Brands (Euterpe Rolde); Lucas 

Oostra (Sempre Sereno Ruinerwold).

Drents Vakantie Orkest geeft 
workshops aan kinderen 
Het Drents Vakantie Orkest 2018 nodigt kinderen uit 

om gezamenlijk de speciale compositie Echomania 

(Erik Peetam) in première te brengen. Tijdens gratis 

toegankelijke workshops, een halfuur voorafgaand 

aan ieder optreden, kunnen ze kennismaken met het 

plezier van het samenspelen in orkestverband. Er zijn 

klapstoeltjesconcerten in De Heugte in Nieuw-Balinge 

(try-out, 22 augustus), vakantiepark De Noordster 

Dwingeloo (29 augustus, 20.00 uur), Kerkplein 

Groote of Sint Clemenskerk Steenwijk (30 augustus, 

20.00 uur) en het park bij de Koepelkerk in Smilde (1 

september, 15.00 uur). Componist Erik Peetam van 

uitgeverij Muzerik schreef voor dit doel Echomania, 
een driedelige compositie voor jeugdorkest met 

een verrassende rol voor kinderen uit het publiek. 

Muziekverenigingen in de regio kunnen een gratis 

set bladmuziek van Echomania aanvragen via: www.

betoeterd.nl/dvo2018.

J U N I

Za 30 DIEVER, CENTRUM 10.00 UUR Bert Haanstra Fanfare Concours met 12 deelnemers.

J U L I

Za 14 VEENHUIZEN, TERREIN DERDE GESTICHT 15.00 UUR Optreden NNJO tijdens Festival Veenhuizen. 

Wo 25 BEILEN, WILHELMINAGEBOUW  Startrepetitie Drents Vakantie Orkest 2018. Informatie: www.betoeterd.nl/dvo2018. 

A U G U S T U S

Wo 22 NIEUW-BALINGE, DE HEUGTE 20.00 UUR Try-outconcert Drents Vakantie Orkest. 

Za 25 COEVORDEN  Opluistering garnizoensdagen Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA). 

Wo 29 DWINGELOO, DE NOORDSTER 20.00 UUR Klapstoeltjesconcert Drents Vakantie Orkest. 

S E P T E M B E R

Za 01 SMILDE, PARK ACHTER KOEPELKERK 15.00 UUR Klapstoeltjesconcert Drents Vakantie Orkest. 

PROVINCIE FLEVOLAND

Brassband Almere speelt 
De Lely-Suite op Havenfestival
Brassband Almere speelt zaterdag 1 september (12.30 

uur) tijdens het Havenfestival De Lely-Suite. Het werk is 

in opdracht van de stichting CineMusica door Thomas 

Geerts geschreven voor een documentaire over water-

bouwkundige en staatsman ingenieur Cornelis Lely, de 

drijvende kracht achter de Zuiderzeewerken. 

Het Havenfestival staat dit jaar in het teken van 100 

jaar Zuiderzeewet. Speciaal voor deze gelegenheid 

heeft Geerts De Lely-Suite gearrangeerd voor brass-

band. Het werk bestaat uit drie delen. 

Het eerste verwijst naar de muziekvorm ragtime uit het 

begin van de 20ste eeuw. Het tweede deel refereert aan 

de tijd dat Cornelis Lely gouverneur was van Suriname. 

Het derde deel is grensverleggende muziek waarmee 

een blik in de toekomst geworpen wordt. Brassband 

Almere speelt verder samen met zanger Nick Teunis-

sen De Zee (Trijntje Oosterhuis) en Surrounded by 
Water (Iris Kroes). Ook nummers zoals Dancing at the 
Seashore en Op hoop van Zegen staan in het teken 

van het water. 

Open podium bij Amor Musae
Muziekvereniging Amor Musae Swifterband houdt 

zaterdag 16 juni (11.00 uur) in het kader van het 

50-jarig bestaan op het schoolplein van basisschool 

De Branding een open podium. 

De brassband, jeugdbrassband JAM, de malletband, 

startersmalletband StaMb en de twirlsters verzorgen 

demonstraties. 

Ook treden leden van de vereniging solistisch op. 

Gastoptredens zijn er van piratenkoor De Blauwbaar-

den Biddinghuizen en het Jeugdorkest AMVZ Zeewol-

de. Informatie: www.amormusae-swifterbant.nl.

Flevo Brass breidt uit
Brassband Flevo Brass Emmeloord heeft de vereniging 

uitgebreid met een volwaardig B-orkest. Het startersen-

semble met gevorderde muzikanten in de leeftijd van 

10 tot 60 jaar is uitgegroeid tot het opleidingsorkest 

Eigen Wijs. Flevo Brass heeft ook een nieuw starter-

sensemble dat bestaat uit leerlingen die sinds een 

halfjaar les hebben. Alle geledingen van de vereniging 

presenteerden zich tijdens het filmconcert Movie Night. 
Informatie: www.flevobrass.nl.

Jubileum Nostalgie Band 
Amsterdam in Almere
Zondag 24 juni (16.00 uur) geeft de Nostalgie Band 

Amsterdam bij gelegenheid van haar 20-jarig bestaan 

een concert in het Klankboord in Almere. Medewerking 

verleent de Amsterdam Staff Band. Gastsolist is de Brit 

David Daws (International Staff Band) die vanwege 

fysieke problemen de overstap maakte van cornet naar 

euphonium. De opbrengst is bestemd voor de stichting 

ROBrasSA die zich inzet om muziekverenigingen, 

muziekscholen en brassbands in Afrika te voorzien van 

instrumenten.

Jubilarissen bij Amor Musea
Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft Henk Brouwer 

gehuldigd voor zijn 65-jarig jubileum als muzikanten 

en Kees Spronk voor zijn 50-jarig jubileum. Beiden zijn 

lid van muziekvereniging Amor Musae Swifterbant.
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J U N I

Za 16 SWIFTERBAND, DE BRANDING 11.00 UUR Open podium muziekvereniging Amor Musae

Zo 24 ALMERE, KLANKBOORD 16.00 UUR Concert Nostalgie Band Amsterdam m.m.v. Amsterdam Staff Band en David Daws (euphonium). 

S E P T E M B E R

Za 01 ALMERE-HAVEN, HAVEN 12.30 UUR Optreden Brassband Almere tijdens Havenfestival. 

PROVINCIE FRIESLAND

Afscheidsconcert van 
dirigent Sjoerd de Boer
De christelijke fanfare Concordia Welsrijp neemt 

zaterdag 1 december na 40 jaar afscheid van dirigent 

Sjoerd de Boer. Oud-leden die ooit onder Sjoerd de 

Boer bij Concordia hebben gespeeld, worden uitge-

nodigd om dit reünieconcert bij te wonen. Aanmelden 

voor 1 juli via: sjoerdpost@hetnet.nl. 

Eestrum in teken van 
wonderdokter Joost Wiersma 
Met de manifestatie It paad fan de wûnderdokter gaan 

zaterdag 23 juni diverse verenigingen uit Jistrum 

(Eestrum) op vijf podia met muziek, dans, toneel, 

voordracht, straattheater en een markt terug naar de 

tijd dat de wonderdokter Joost Wiersma (begin 1900) 

zijn geneeskunsten uitoefende op de plaatselijke arme 

bevolking. Het evenement valt onder de paraplu van 

Under de Toer als onderdeel van Leeuwarden/Friesland 

Culturele Hoofdstad 2018. Fanfare Joost Wiersma 

speelt hierbij het ter gelegenheid van het 120-jarig 

bestaan door Harrie Janssen geschreven Northern 
anniversary. Informatie: www.wunderdokter.nl. 

Concert en Italië-tournee 
door NNJO 
Het Noord-Nederlands Jeugd Orkest (NNJO) verzorgt 

zaterdag 14 juli (15.00 uur) op het voormalige terrein 

van het Derde Gesticht in Veenhuizen een optreden 

tijdens het nieuwe muziek- en verhalenevenement 

Festival Veenhuizen. Het orkest speelt een klassiek 

programma, passend in een festivalsfeer met het 

gevangenisdorp en zijn verhalen als bijzonder decor. 

Van 28 juli tot en met 6 augustus viert het NNJO zijn 

10-jarig bestaan met de Swinging Summer Tour Italië. 

Met Albergo Pineta Nevegal in Belluno als uitvalsbasis 

verzorgt het orkest optredens op lokale pleinen in de 

regio Veneto in het noordoosten van Italië. 

Foto: Michael Steenbergen.

Open dag Advendo 
Korpsen Sneek 
Zaterdag 22 september (9.30 uur) opent Advendo 

Korpsen Sneek de deuren van het Advendo-gebouw 

in Sneek voor een open dag. Er is een speciaal pro-

gramma samengesteld om de jeugd en hun ouders uit 

Sneek en omstreken te laten zien hoe stoer en leuk het 

is om muzikant/danser(es) te zijn. 

Excelsior Schraard 
voert Skeltemania op
De christelijke muziekvereniging Excelsior Schraard 

voert van 20 tot en met 23 september (19.30 uur) 

in de protestantse kerk in Schettens de muziekthe-

atervoorstelling Skeltemania op. Het verhaal gaat 

over de historische figuur Schelte van Aysma die 

als kolonel van het Friese Nassause Regiment een 

belangrijke rol had in de Tachtigjarige Oorlog. Zijn in 

een vervallen grafkelder ontdekte stoffelijke resten 

zijn vorige maand met militair ceremonieel opnieuw 

bijgezet. De ontdekking van zijn helm (intussen 

gepromoveerd tot topstuk van de canon van de Ne-

derlandse geschiedenis) en zijn rol als held worden 

in deze locatievoorstelling uitgebeeld en verklankt. 

Behalve Excelsior Schraard werken de lokale ge-

meenschap en professionele theatermakers/musici 

mee aan de productie. Skeltemania is eveneens een 

onderdeel van Under de Toer, een serie voorstellin-

gen en manifestaties in het kader van Leeuwarden/

Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Informatie: 

www.skeltemania.nl.

Surventobrass met acht bands
Zaterdag 16 juni is in de Flambou te Surhuisterveen 

de tiende editie van het Surventobrass Festival. De 

deelnemers zijn Brassband Amersfoort, Blaast de 

Bazuin Surhuisterveen, David Zwolle, De Nije Bazún 

Britsum, Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 

Schoonhoven B, Soli Deo Gloria Rinsumageest en 

Wilhelmina Kollum. Iedere band presenteert een 

concert van 30 minuten, dat beoordeeld wordt op 

muzikaliteit, programmaopbouw en entertainment. 

Informatie: www.surventobrass.nl. Vrijdagavond 

15 juni wordt een vergelijkbaar festival gehouden 

voor hafabra-jeugdorkesten. Omrop Fryslân maakt 

opnames die via livestream te zien zijn op het 

Koperkanaal.

Galaconcert Femuza 
De muziekfederatie Femuza houdt vrijdag 15 juni 

in Theater Sneek (19.45 uur) het Galaconcert met 

optredens van de winnaars van het muziekfestival, 

het jeugdkorpsenfestival, het korenfestival en het 

solistenconcours. 

Onder meer spelen Koperkabaal Blauwhuis (winnaar 

jeugdkorpsenfestival) en de sopraan-saxofoniste Hilde 

Veninga van fanfare Nij Libben Witmarsum. Informatie: 

www.femuza.nl.

CMV Excelsior Parrega 
viert 125-jarig bestaan
De christelijke muziekvereniging Parrega viert het 

125-jarig bestaan. Een van de activiteiten is een 

openluchtconcert met de stedelijke harmonie Caecilia 

Gouda op zaterdag 16 juni. Het jubileumjaar wordt 

zaterdag 24 november afgesloten met een jubileum-

concert met de Friese muzikant/zanger Folkert Hans.

Spijkerpakkenband naar 
traditioneel Engels festival 
Brassband Spijkerpakkenband neemt zaterdag 16 

juni deel aan het West of England Bandsmen’s 

Festival in Cornwall. Dit buitenevenement bestaat 

sinds 1912 en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. 

De verplichte werken voor de kampioensdivisie zijn 

Isaiah 40 (Robert Redhead) en de mars Jubilee 
(Paul Drury). Isaiah 40 uit 1996 is gebaseerd op 

het verhaal over de zware tocht die het Joodse volk 

moest ondergaan vanuit Babylon terug naar Israël. 

Vrijdag 20 en zaterdag 21 april verzorgt De Spijker-

pakkenband in MFC De Wier in Ureterp de gala-

concerten van het Gouden Spiker Festival. De band 

staat hierbij onder leiding van de Britse dirigent dr. 

Bob Childs. Foto: FV Media Producties.
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Wildwest bij Greidebrass 
Brassband Greidebrass Greidhoeke gaat zaterdag 

23 juni (20.00 uur) in Dorpshuis de Moeting in Tzum 

tijdens Spring yn’e Greide 2018 terug in de tijd van het 

Wilde Westen. Tijdens deze muzikaal-theatrale avond vol 

vermaak, plezier en gezelligheid wordt jacht gemaakt op 

de boef die in de kerk het geld van de gulle gevers heeft 

gestolen. De voorstelling is bestemd voor jong en oud.

 Concordia met Brêgekonsert
Muziekvereniging Concordia geeft zaterdag 30 juni 

(20.00 uur) het jaarlijkse Brêgekonsert, een buitencon-

cert bij de brug bij restaurant De Ald Herberch. Medewer-

king verleent het Friestalige muzikale duo Grytz en Grize.

Jubilarissen OMF
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 

zette de afgelopen maanden de volgende jubilarissen 

in de bloemen.

Zeventig jaar: Jannie Deelstra (Muziekvereniging 

Oosterwolde).

Zestig jaar: Douwe van Oosten (De Eendracht Mar-

rum); Siete van der Wal (Tida Kira Munnekezijl).

Veertig jaar: Jan Zoodsma (Concordia Sexbierum); 

Harmke Hofstra (OKK Jonkerslân).

J U N I

Vr 15 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU  Survento Jeugd Festival. 

Vr 15 SNEEK, THEATER SNEEK 19.45 UUR Galaconcert Femuza.

Za 16 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU  10e editie van festival Surventobrass voor brassbands. 

Za 16 PARREGA, KERK  Concert CMV Excelsior Parrega en Stedelijke Harmonie Caecilia Gouda.

Za 16 LEEUWARDEN, BONIFATIUSKERK 15.00 UUR Concert harmonieorkest Da Capo Leeuwarden met Groot Mannenkoor Zwolle. 

Do 21 HEERENVEEN, VAN DER GLAS  Euphoniummasterclass met Glenn van Looy. 

Za 23 NIJ BEETS, IT DAMSHÛS 13.00 UUR Simmerfestival met jeugdorkesten. 

Za 23 TZUM, DE MOETING 20.00 UUR Concert Spring yn’e Greide door Greidebrass. 

Za 23 JISTRUM  Concert Fanfare Joost Wiersma. 

Do 28 - Zo 01 LEEUWARDEN, WILHELMINAPLEIN  Festival CityProms. 

Za 30 LEEUWARDEN, DIVERSE LOCATIES  Muziekspektakel Grutsk. 

Za 30 GAASTMEER, DE ALD HERBERCH 20.00 UUR Buitenconcert Concordia Gaastmeer m.m.v. Grytz en Grize. 

S E P T E M B E R

Do 20 - Zo 23 SCHETTENS, PROTESTANTSE KERK 19.30 UUR Muziektheatervoorstelling Skeltemania door muziekvereniging Excelsior Schraard. 

Za 22 SNEEK, ADVENDO GEBOUW  Open Dag Advendo Korpsen Sneek.

PROVINCIE GELDERLAND

De Ontzetting presenteert 
The Harmonic Chord
Vrijdag 15 juni (20.15 uur) presenteert studentenhar-

monieorkest De Ontzetting Wageningen in Theater 

Junushoff het themaconcert The Harmonic Chord. Met 

muziekwerken zoals Bolero (Maurice Ravel, arr. Henk 

van Lijnschooten), Rhapsody for Hanukkah (Stephen 

Bulla), The ride of the Valkyries (Richard Wagner, arr. 

Robert Longfield) en The Godfather Saga (Francis Ford 

Coppola, arr. Marcel Peeters) wordt het verhaal over drie 

Berlijnse studenten in de tijd van het interbellum (eind 

jaren dertig) verteld. Informatie: www.onzetting.wur.nl. 

Midzomerconcert door 
Crescendo IJzerlo
Muziekvereniging Crescendo IJzerlo geeft zaterdag 

30 juni (21.00 uur) op het terrein tegenover het 

Dorpshuus een openluchtconcert met als thema 

Muziek - Liefde - Naoberschap. Met medewerking van 

diverse artiesten van eigen bodem en alle onderdelen 

van de vereniging worden nummers zoals Leafde, 

Baba Yetu, Avond, Make you feel my love en Despacito 

vertolkt. Tijdens de finale brengen alle deelnemers het 

nummer Go like Elijah ten gehore. 

De Ontzetting met Interbellum
Studentenharmonieorkest De Ontzetting Wageningen 

presenteert vrijdag 15 juni (20.15 uur) in Theater 

Junushoff het themaconcert Interbellum. De muziek 

is onderdeel van een verhaal dat wordt uitgebeeld. 

Informatie: www.ontzetting@wur.nl. 

ROA actief in zomermaanden
Het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA), 

hoofdzakelijk geformeerd uit voormalig dienstplichtige 

militairen die als muzikant waren ingedeeld bij het in 

1960 opgerichte Artillerie Trompetterkorps, verzorgt de 

komende maanden optredens tijdens militaire en civiele 

evenementen in Nederland en in het buitenland. Za-

terdag 30 juni geeft het korps acte de présence tijdens 

de landelijke Veteranendag in Den Haag. Vrijdag 20 juli 

is het ROA aanwezig op de Via Gladiola in Nijmegen 

tijdens de intocht van de 102de Vierdaagse. Zaterdag 

25 augustus (13.00 uur) treedt het korps op tijdens de 

Garnizoensdagen in Coevorden en op zaterdag 8 sep-

tember (13.00 uur) tijdens de Open Monumentendag 

op de Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde.

Tuinconcert door Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (SBG) trakteert het 

publiek zondag 17 juni (11.00 uur) op het jaarlijkse 

tuinconcert in de tuin van café-restaurant Het Onland 

aan de Rekhemseweg tussen Doetinchem en Gaande-

ren. Het is het derde concert in een reeks van vier die 

in het teken staan van het 60-jarig bestaan. Oplei-

dingsorkest en symfonisch blaasorkest vormen samen 

één groot muzikaal gezelschap in werken zoals Aurum 
(Bert Appermont) en El Camino Real (Alfred Reed). Ook 

klinkt film- en musicalmuziek uit Beauty and the Beast 
en Saturday Night Fever. Accordeonklanken in onder 

meer Paris Montmartre en La Vie en Rose nemen het 

publiek mee naar Parijs. Bij slecht weer is het concert 

in sport- en cultureel centrum De Pol. Informatie: 

sbo-gaanderen.nl.

Zwitserse gasten op 
kapellenfestival Bemmel
Zondag 15 juli houdt Egerländerkapel De Leemkuulers 

in Bemmel voor de vijfde keer het Internationaal Kapel-

lenfestival Bemmel. De lustrumeditie valt gelijk met het 
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25-jarig jubileum van de blaaskapel. Het marktplein 

in Bemmel wordt omgetoverd tot een vakantieoord 

in de bergen, compleet met bier en Bratwurst. Naast 

De Leemkuulers treden op twee podia Larenka Laren, 

Muzicanka Venlo en Spiel der Kantonspolizei Bern 

(Zwitserland) op. De Zwitserse gasten nemen een 

traditionele tamboer-, alphoorn- en jodelgroep mee. 

Informatie: www.IKFB.nl.

QHarmony Nijmegen 
met The AmeriQan Dream!
Studentenharmonieorkest QHarmony Nijmegen 

presenteert zondag 24 juni (14.30 uur) in theater De 

Lindenberg te Nijmegen zijn (vierde) lustrumconcert 

The AmeriQan Dream! Alles is mogelijk wanneer 

je er maar hard genoeg voor werkt. Dat geldt ook 

voor QHarmony, na 20 jaar een bloeiende studen-

tenvereniging die niet meer weg te denken is uit de 

Nijmeegse samenleving. Het harmonieorkest gaat 

tijdens dit concert de samenwerking aan met de 

Studenten Big Band Nijmegen (SBBN), slagwerkgroep 

Neerbosch-Oost, jeugddrumfanfare De Stefaantjes en 

(oud-)slagwerkers van QHarmony zelf. Ook treedt een 

aantal eigen solisten voor het voetlicht. Informatie: 

www.qharmony.nl.

Primeur voor Irene Ede 
Showband Irene stapt volledig over op een nieuw 

instrumentarium van System Blue. De instrumenten 

van de brass- en percussionsectie van de showband 

worden volledig vervangen. De jeugdshowband krijgt 

nieuwe percussioninstrumenten. Irene is de eerste 

vereniging in Europa met een compleet nieuw instru-

mentarium van het Amerikaanse bedrijf. 

45e Taptoe in Bemmel
Zaterdag 8 september houdt muziekvereniging ESKA 

Bemmel, gelijktijdig met haar 60-jarig bestaan, voor de 

45ste keer Taptoe Bemmel. Tijdens deze speciale editie 

vindt bij Kasteel de Kinkelenburg een jeugdtaptoe in 

combinatie met een avondtaptoe plaats. Om 15.00 

uur gaat de jeugdtaptoe van start met deelname van 

onder meer Sint Sebastianus Gendt, Kamper Trom-

petterkorps Kampen, Jeugdshowkorps Urk en Jong 

Juliana Amersfoort. Om 18.00 uur is er een streetpara-

de door het centrum van Bemmel. Om 20.00 uur is de 

Aalbers-Taptoe Bemmel met Sint Sebastianus Gendt, 

Kamper Trompetterkorps Kampen, ESKA Bemmel, 

Arnhem Band Arnhem en Excelsior Renkum. Informatie: 

www.taptoebemmel.nl. 

Beekzicht Concert in Voorst 
Zondag 1 juli (14.00 uur) verzorgen Fanfare Korps 

Voorst en de Bouw- en Infra Harmonie Nederland de 

derde editie van het Beekzicht Concert. Tijdens dit 

parkconcert in Landgoed Beekzicht trakteert Fanfare 

Korps Voorst het publiek op een licht en gevarieerd 

muziekprogramma met onder andere Madrigalum 

(Philip Sparke), Kameleon (Jan Bosveld), Gullivers 
Travels (Bert Appermont), Three bites of the apple 

(Peter Martin), de medley Hollandse hits (Peter 

Kleine Schaars), het traditionele Nieuw-Zeelandse 

wiegelied Hine e hine en de hitsingle Eloise van 

de Britse zanger Barry Ryan. Traditiegetrouw wordt 

ook de Bosch van Rosenthal Marsch gespeeld. Dit 

muziekstuk is gevonden in het familiearchief van 

jonker Bosch van Rosenthal, de grondlegger van 

Stichting Beekzicht Voorst. De oorspronkelijk voor 

piano geschreven compositie is door dirigent Alfred 

Willering bewerkt voor fanfare. Tijdens een gastop-

treden speelt de Bouw- en Infra Harmonie Music for 
a Solemnity (Jan de Haan), Highlights from Hook 

(Hans van der Heide) uit de film Hook van regisseur 

Steven Spielberg, One moment in time (Whitney 

Houston), A tribute to Lionel (André Waignein) met 

een hoofdrol voor de vibrafoon, Ierse volksmuziek 

in Lord Tullamore (Carl Wittrock) en de historische 

Florentiner march (Julius Fučík).

Jubilarissen MBGF
Muziekbond Gelderland-Flevoland huldigde de volgen-

de jubilarissen.

Zeventig jaar: Wim van Dijk (Wilhelmina Heerde); 

Johan Boerstoel (Harmonie Vorden).

Vijfenzestig jaar: Sjef Derks (Wilhelmina Nederasselt); 

Egbert Koops (Kunst na Arbeid Ulft); Willie Semmelink 

(Westendorps Fanfare); Jos Rouwhorst (Harmonie 

Zieuwent-Mariënvelde); Wim Grevers (Eendracht 

Winterswijk); Floris den Dunnen (Kunst en Volharding 

Beuningen); Henk van Oostrum (Caecilia Scherpen-

zeel).

Zestig jaar: Willy Hubbers (Wilhelmina Panner-

den); Marie van Loon (Onderling Genoegen Etten); 

Hennie Siebers en Tonny Ooms (Volharding Borculo); 

H.Hulshof (Concordia Noordijk); Fien van Son en Joop 

Prinsen (Muz.ver. Ugchelen); Henk van Kerkhoff (EMM 

Groessen); Johan Bolster (Amicitia Rietmolen); Eibert 

van de Poppe (CMV Juliana Doornspijk).

Vijftig jaar: Johan Kamps, Bennie Kamps, Geert Rutten 

en Frans Rutten (Wilhelmina Pannerden); Alex Boonen 

(Kunst Na Arbeid Hierden); Wim Vlug en Richard Meijer 

(Muziekvereniging Ugchelen); André Geerligs (Apollo 

Laren); Henny Peelen-Wenneke, Albert Menkveld en Ap-

pie Roenhorst (Crescendo Hengelo); Huub Hummelink 

en Raymond Meekes (Harmonie Zieuwent-Mariënvel-

de); Dick Geesink en Jan Hoenink (Crescendo Rekken); 

Bart Heres (Soli Deo Gloria Heerde); Fred van der Roest 

(Crescendo Wilp); Jan Roerdink (Excelsior Eibergen); 

Wilma Röttger (Sint Radboud Silvolde).

Veertig jaar: Lisette Lodder-van Kleef (Harmonie 

Ochten); Willy Fransen (Wilhelmina Nederasselt); 

Henk Gunnewijk (Antonius Vragender); Edwin Horst 

(Volharding Borculo); Erna Wolsink en Bennie Bel 

(Westendorps Fanfare); Henk van de Brink (CMV 

Accoord Haarlo); Frank Huls (Kunst na Arbeid Ulft); 

Henk Hop, Gerrit Franken, Luberto Klaassen en Helma 

Klaassen (Kunst Na Arbeid Hierden); Erik Amting 

(Door Eendracht Sterk Nieuw-Dijk); José Duister-

maat-Scholing (Fanfare Korps Voorst); J.G.Huurne-

man en H.Stomps-Temmink (Concordia Noordijk); 

Marc Nijborg, Edwin Gerritsen en Lieuwe Kool (Semp-

re Crescendo Laag-Soeren); Trudy Nijenhuis-Wentink 

en Ada Lubbers-Klein Gotink (Crescendo Hengelo); 

Herman Kruisselbrink (Sint Jan Meddo); G.K. Hop en 

R. Koetsier-Mulder (Juliana Uddel); Ronald Zaaijer 

(Excelsior Renkum); Teun Stufken (Prins Bernhard 

Apeldoorn); José Seynaeve en Jan Knol (Euphonia 

Eibergen); Henri Lammers en Anita Duenk (Eendracht 

Winterswijk); Gerjan Bruntink en Adrie ter Meer (Cres-

cendo Neede); Henk van Gelderen (De Volharding 

Deil); Mark Bouman (Harp en Luit Vuren).

J U N I

Vr 15 WAGENINGEN, JUNUSHOFF 20.15 UUR Concert Interbellum studentenharmonieorkest De Ontzetting Wageningen.

Zo 17 GAANDEREN, HET ONLAND 11.00 UUR Tuinconcert Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. 

Vr 22 / Zo 24 GROESBEEK, DORPSPLEIN  Diverse muzikale activiteiten fanfare Wilhelmina Groesbeek. 

Za 23 ELBURG, BURGEMEESTER BODE SPORTPARK  Marching Music Contest Free Style Elburg 2018. 

Zo 24 NIJMEGEN, DE LINDENBERG 14.30 UUR Concert The AmeriQan Dream! studentenharmonieorkest QHarmony Nijmegen. 

Za 30 IJZERLO, TEGENOVER DORPSHUUS 21.00 UUR Midzomerconcert Crescendo IJzerlo. 
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J U L I

Zo 01 VOORST, BEEKZICHT 14.00 UUR Concert Fanfare Korps Voorst en de Bouw- en Infra Harmonie Nederland. 

Zo 15 BEMMEL, MARKTPLEIN  Internationaal kapellenfestival Bemmel Egerländerkapel De Leemkuulers. 

Vr 20 NIJMEGEN, VIA GLADIOLA  Opluistering intocht vierdaagse Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA). 

A U G U S T U S

Wo 01 ETTEN, DORPSPLEIN 09.30 UUR ZON Academy ZomerOrkest Nederland. 

S E P T E M B E R

Za 08 ‘T HARDE, LEGERPLAATS  Opluistering open monumentendag Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA). 

Za 08 BEMMEL, KASTEEL DE KINKELENBURG 15.00 UUR Aalbers-Taptoe Bemmel. Organisatie: ESKA Bemmel. 

PROVINCIE GRONINGEN

Clarinets Unlimited 
speelt filmmuziek 
Zondag 24 juni (14.30 uur) verzorgt Clarinets Un-

limited in Kunstencentrum Vrijdag in Groningen een 

concert met filmmuziek als thema. Behalve werken 

die bekend zijn geworden door filmproducties, klinkt 

ook muziek die al eerder beroemd was en daardoor 

bijgedragen heeft aan het succes van de film. Bij 

tal van films is klassieke muziek te horen van grote 

componisten uit de tijd dat er nog geen films waren, 

zoals Gregorio Allegri in Lord of the Rings, Beethoven 

in The Lost World: Jurassic Park en Chatsjatoerjan in 

Blues Brothers 2000. Van de hand van Ennio Mor-

ricone wordt muziek gespeeld uit de film La Califfa. 

Tijdens het concert worden foto’s en beelden getoond 

uit films waarin de muziek een rol speelt. Informatie: 

www.clarinetsunlimited.nl. 

Jubilarissen MGD
De volgende muzikanten uit Groningen zijn door de 

Muziekbond Groninge-Drenthe gehuldigd vanwege 

hun jubileum. 

Zeventig jaar: Hans Greuter (Woldhoorn Tolbert); Harm 

Koning (Wilhelmina Leens).

Vijfenzestig jaar: Azing Maart en Lukas Cazemier (On 

Ideaal Grijpskerk); Jan Brals (De Volharding Ten Boer).

Zestig jaar: Willy de Vries-Voogd (Nieuw Leven 

Winschoten).

Vijftig jaar: Egbert Friso (Woldhoorn Tolbert); 

Roelf Schipper (DSHO Appingedam); Minie Kloeze 

(Euphonia Warffum); Gijsberta Reents-Zwager, Gina 

Stötefalk-Woest en Annie Vogel-Nuis (DOK Blijham); 

Ineke Baar (Concordia Middelstum).

Veertig jaar: Helga Krijer-Postenga (Woldhoorn 

Tolbert); Jos Keizer en Steven Harkema (Constantijn 

Huygens Appingedam); Fokje Kroese (De Bazuin 

Lutjegast); Enge Zeuner, Ina Lange- Zeuner, Richard 

Boer, Edwin Lutjeboer en Stienus Bijma (H-S 

Hoogezand); Marjan Pieterman-Boeijenk (Euphonia 

Warffum); Ubo-Jan Bolt en Arend Evert Winter (Oran-

je Roden); Aukje Iepema (Uit Vriendschap Open-

de); Anneke Spijk-Dijkstra, Harry Speelman, Netty 

Beekhuis en Peter Steenhuis (DHO Delfzijl); Sietse 

Vogelzang en Hillie Anneke Tjoelker-Hoekstra (DIN-

DUA Oldekerk); Alien Korvemaker-Volder (DINDUA 

Vlagtwedde); Jakob Willem de Ruiter (Loppersum’s 

Harmonie); Joop Stötefalk (DOK Blijham).

J U N I

Za 23 DOEZUM DE HAVEN Zomerfestival voor hafabrajeugdorkesten. Organisatie: CMV Beatrix Doezum. 

Za 23 WARFFUM, HOGELAND COLLEGE 15.00 UUR Play-in muziekvereniging Sereno Baflo. 

Zo 24 GRONINGEN, KUNSTENCENTRUM VRIJDAG 14.30 UUR Concert Clarinets Unlimited. 

J U L I

Za 07 STADSKANAAL, SPORTHAL DE SPONT  Play-in The Fellowship door componist-dirigent Jacob de Haan met om 16.30 uur een slotconcert. 

PROVINCIE LIMBURG

3e Basklarinet Festijn 
Het Basklarinet Festijn is een reeks van activiteiten 

waarin de basklarinet centraal staat. In deze derde 

editie wordt het instrument ook omringd door andere 

instrumentalisten en zangers. Zondag 23 september 

(13.30 uur) spelen de Franse Louis Sclavis en de 

jonge Maastrichtse Germaine Sijstermans in de 

Kapel van de Zusters onder de Bogen nieuwe werken 

in het kader van het Festival Musica Sacra. Verdere 

medewerking verlenen Fie Schouten, Jelte Althuis 

(klarinetten), Eva van de Poll (cello), Beltane Ruiz 

Molina (contrabas), Keiko Shichijo (piano).

Drumbandtreffen in 
Gulpen-Wittem
Zaterdag 8 september houdt harmonie Sint Gertrudis 

Wijlre het jaarlijkse drumbandtreffen van de gemeen-

te Gulpen-Wittem. Om 16.30 uur maken de drum-

bands Excelsior Nijswijler, Sint Cecilia Mechelen, Sint 

Petrus Gulpen, Sint Gertrudis Wijlre, Sint Maternus 

Wijlre, Sint Paulus Epen, Sint Sebastianus Eys en Sint 

Sebastianus Mechelen de opmars op het Wachten-

donckplein. Vanaf 17.00 uur treden alle verenigin-

gen voor het voetlicht en verzorgt jachthoornkorps 

Edelweiss Heerlen een gastoptreden. 

Sainte Cécile opent 
Vrijthofconcerten André Rieu 
De koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden 
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opent in de periode van 4 tot en met 22 juli de 

Vrijthofconcerten van haar ere-bestuurslid André Rieu. 

Voorafgaande aan de concerten warmt het orkest het 

publiek op het Vrijthof en de omliggende terrassen 

op met feestelijke marsmuziek. Zondag 19 augustus 

(11.00 uur) organiseert de koninklijke harmonie 

Sainte Cécile Eijsden op Kasteel Eijsden de Castle Fair. 

De tuinen van kasteel Eijsden vormen het sprookjes-

achtige decor voor kunst in vele vormen door lokale 

en regionale professionele kunstenaars en diverse 

muzikale optredens. Informatie: www.saintececile.nl. 

Informatie: www.saintececile.nl. 

Euregioparade in Venray 
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en 

de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (Vlamo) 

organiseren zondag 24 juni in Venray de 7de editie van 

de Euregioparade. Drumbands, ritmische/melodische 

percussie-ensembles, majorette- en twirlgroepen, 

harmonieën, fanfares, brassbands, accordeonorkesten 

en schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg, 

Nord-Rhein Westfalen en de Belgische Ost-Kantons 

presenteren zich tijdens een streetparade en verzorgen 

pop up-concerten op acht verschillende locaties in 

Venray. De organiserende bonden verwachten tijdens 

dit muzikale verbroederingsfeest 20 tot 30 duizend 

bezoekers. 

Wilhelmina Wolder met 
Spaanse primeur
Zondag 24 juni (15.00 uur) geeft harmonie Wilhel-

mina Wolder in de Mercedes-Benz CAC theaterzaal 

(Gelissendomein 5) in Maastricht een concert in 

Spaanse sferen. Het harmonieorkest speelt onder meer 

de Nederlandse primeur van het werk Theatrum - Músi-
ca para la Escena van de Spaanse componist Martinez 

Gallego. Hij componeerde dit werk in 2007 voor groot 

harmonieorkest bij de heropening van theater García 

Berlanga in San Antonio de Requena in Valencia. 

Verder speelt Maastricht Winds, een nieuw projector-

kest samengesteld uit studenten van het Maastrichts 

Conservatorium, het themaconcert Student life. Vrijdag 

6 juli (20.00) sluit Wilhelmina het seizoen af met een 

openluchtconcert op het kerkplein in Wolder. Zaterdag 

22 september (19.30 uur) verzorgt Wilhelmina in 

Cultureel Centrum Eijsden een concert samen met 

de koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden als 

examenconcert van Julio Domingo.

52e Peeltoernooi in Meijel 
met 27 deelnemers
Zalencentrum D’n Binger in Meijel is 16, 17, 23 en 24 

juni het decor van het 52ste Peeltoernooi. De beoorde-

lingswedstrijd voor slagwerkgroepen en blaasorkesten 

start zaterdag 16 juni (14.00 uur) met jeugdslag-

werkgroep Sint Cecilia Milheeze/Fanfare Velden, 

slagwerkgroep Sint Cecilia Lieshout, de drumband van 

harmonie Sint Gertrudis Wijlre en het slagwerkorkest 

van harmonie Sint Joseph Grubbenvorst. Zondag 17 

juni (14.00 uur) spelen fanfare Dorpsklank Castenray, 

harmonie Sint Joseph Grubbenvorst, fanfare Eendracht 

Meerlo, muziekvereniging Fanfare Velden, fanfare 

Concordia Leveroy, fanfare Sint Caecilia Wijnandsrade, 

fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand Roermond en muziekver-

eniging Echo der Kempen Bergeijk. 

Zaterdag 23 juni (14.00 uur) komen muziekvereniging 

Kunstliefde en Vriendschap Leerdam, muziekvereni-

ging Eendracht Melderselo, harmonie Amicitia Roggel, 

A-orkest Harmonie Vriezenveen, muziekvereniging Ad 

Astra Asperen, fanfare Monte Corona Kronenberg & 

Evertsoord en muziekvereniging Concordia Meterik in 

actie. Zondag 24 juni (12.00 uur) concerteren harmo-

nie Sint Cecilia Asten, fanfare Sint Cecilia Maashees, 

fanfare Sint Willibrordus Stramproy, harmonie Sint Ger-

trudis Beesel, harmonie Wilhelmina Posterholt, fanfare 

Eendracht Baarlo, harmonie Crescendo Beegden en 

muziekvereniging Sint Caecilia America. Juryleden zijn 

Henk Mennens (slagwerkorkesten) en Rob Goorhuis 

(hafabra-orkesten). Informatie: www.peeltoernooi.nl. 

Concert in openluchttheater
Zaterdag 30 juni (19.00 uur) is het openluchtthea-

ter in het Vijverpark in Brunssum het decor van een 

dubbelconcert. Harmonie Orkest Concordia Treebeek 

en harmonie Sint Caecilia Schinveld spelen een ge-

varieerd programma. Bij slecht weer wordt uitgeweken 

naar de Brikke Oave. Informatie: www.hoc-treebeek.nl. 

Wibi Soerjadi te gast bij 
WMC-kampioen 
Harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder-Maastricht viert 

vrijdag 22 juni het 140-jarig bestaan met een prom-

sconcert in het amfitheater Onder de Brug in Vroenho-

ven, vlak over de grens met België op een steenworp 

afstand van het clublokaal van de WMC-kampioen. 

Gastsolisten tijdens deze Midsummer Night Proms 

zijn concertpianist Wibi Soerjadi, sopraan Fenna 

Ograjensek, de crooner Geralt van Gemert, saxofonist 

Daniel Daemen en trompettist Dave Vreuls, solist bij 

de Danish Radio Big Band. Op deze sfeervolle locatie 

langs het Albertkanaal klinkt onder de toevoeging van 

professionele belichting een mix van klassieke en lich-

te muziek, met delen uit Ouverture 1812 (Tsjaikovski), 

Also sprach Zarathustra (Richard Strauss) en muziek 

van onder andere Robbie Williams, Frank Sinatra en 

Queen. Informatie: tickets@hppwolder.nl. Foto: FV 
Media Producties.

Première bij 150-jarig 
bestaan EMM Wessem
De koninklijke harmonie Eendracht Maakt Macht 

Wessem viert zaterdag 23 en zondag 24 juni haar 

150-jarig jubileum. Hoogtepunt is de wereldpremi-

ère van het werk The Bridge tijdens de themavond 

Wessem Gepresenteerdj op zaterdag 23 juni (20.00 

uur). In dit deels autobiografisch werk beschrijft com-

ponist en oud-dirigent Hardy Mertens de verbinding 

van de harmonie met de Wessemse bevolking, de kerk 

en de leden onderling. Het stuk is mede gebaseerd op 

het gedicht De Brug van de Wessemse auteur Wido 

Smeets. Aan deze concertavond in het feestpaviljoen 

aan de Maasboulevard werken behalve de harmonie, 

de jeugdharmonie en de drumband van EMM diverse 

Wessemse muziekverenigingen zoals Los Batterios, 

toneelvereniging Spot Aan, schutterij Sint Joris en Unity 

Koor Wessem mee. Zondag 24 juni (14.00 uur) ver-

zorgen Bigband Myouthic en Die Original Maaskapelle 

Wessem het matineeconcert Wessem luiptj oet. ’s 

Avonds (20.00 uur) is het galaconcert met optredens 

van de toporkesten fanfare Eensgezindheid Maas-

bracht-Beek en de Koninklijke Harmonie van Thorn. 

Informatie: www.emm150.nl.

Overzichtsexpositie 
175 jaar Sint Bavo
Van 7 september tot 15 november is in het gemeen-

tehuis van Nuth een overzichtstentoonstelling over het 

175-jarig bestaan van de koninklijke harmonie Sint 

Bavo te zien. Behalve met foto-, video- en filmmateri-

aal wordt de geschiedenis van de vereniging aan de 

hand van muziekinstrumenten, vaandels, kostuums, 

jubileumboekjes, oorkondes en vele andere attributen 

getoond.

Bart Deckers nieuwe 
dirigent LBM Jeugdorkest 
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 

heeft Bart Deckers (1985) benoemd tot nieuwe 

dirigent van het LBM Jeugdorkest. Hij is de opvolger 

van Björn Bus. Volgens de LBM zijn het aanstekelijk 

enthousiasme en de bruisende ideeën van Deckers 

doorslaggevend geweest voor de benoeming. Deckers 

begon als trombonist bij harmonie Amicitia Boukoul 

en stapte later over op tuba. Hij studeerde aan het 

ArtEZ Conservatorium in Enschede tuba bij Joost 

Smeets en hafabradirectie bij Fried Dobbelstein en 

aan Universität Mozarteum Salzburg tuba bij professor 

Andreas Hofmeir. Naast het LBM Jeugdorkest dirigeert 
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hij fanfare Eendracht Dieteren, harmonie Sint Joseph 

1880 Weert, fanfare Sint Cornelius Vortum-Mullem, 

fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide en fanfare 

Eendracht Baarlo. 

Culturen ontmoeten 
elkaar in Heer
Een ontmoeting tussen twee culturen waarbij muziek 

centraal staat is zaterdag 16 juni (17.00 uur) in 

theater Mercedes-Benz CAC Maastricht de inzet van 

een muzikaal project van harmonie Heer Vooruit 

Heer-Maastricht en de stichting Moetiara Maloekoe. 

Harmonieorkest en Moluks koor tekenen voor een bij-

zondere muzikale mix, die gecompleteerd wordt door 

een bijdrage van Tifagroep Kapata, zangeres Julita 

Elmas en de drumband van Heer Vooruit. Informatie: 

secretariaat@heervooruit.nl.

Finale Jonge Solisten
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen houdt 

zondag 24 juni in De Borenburg in Voerendaal de 

Finale Jonge Solisten. Voor deze provinciale titelstrijd 

hebben de winnaars van de zeven geauspicieerde 

voorrondes zich gekwalificeerd. Het juryteam bestaat 

uit Frans Hendrikx en Fried Dobbelstein. Er zijn weer 

diverse prijzen te winnen, zoals de wisseltrofee, vijf 

lessen bij een hoofdvakdocent van het Conservatorium 

Maastricht, diverse solistische optredens, deelname 

aan de tv-serie LEF!, masterclasses en cadeaubonnen 

van Adams Muziekcentrale. 

Zomerconcert in Meterik
Harmonie-Orkest Noord-Limburg verzorgt zondag 1 

juli (14.30 uur) bij café Os Kruuspunt in Meterik het 

zomerconcert. Medewerking verlenen Jachthoornkorps 

Noord-Limburg en vocalgroup Hoor’s Horst.

Filmconcert Koninklijk 
Harmonieorkest Kerkrade
Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade viert zijn eerste 

lustrum. Het orkest is ontstaan uit een fusie van har-

monie Sint Caecilia (Auw Harmonie) en Sint Pancratius 

Nulland, die respectievelijk 175 en 100 jaar geleden 

zijn opgericht. Als onderdeel van de concertcyclus 175 
joar Bloasmoeziek i Kirchroa presenteert het orkest 

zaterdag 30 juni (22.00 uur) op de Markt in Kerkrade 

een filmconcert. Melodieën uit films zoals Ben Hur, 
The Mask, Zorro en Soldaat van Oranje worden via een 

groot scherm ondersteund door bijpassende beelden. 

Summerwind Academy 
in teken van slagwerk
Harmonie Sint Michaël van Thorn houdt in het week-

end van 31 augustus tot en met 2 september de derde 

editie van Summerwind Academy Thorn. Muzikale 

verdieping, elkaar muzikaal inspireren, plezier beleven 

in samen musiceren en genieten van het witte stadje 

Thorn zijn de sleutelwoorden van het evenement. Na 

twee edities met topblazers staat tijdens de derde 

aflevering slagwerk centraal. Toppers als Martin Gru-

binger en Dominique Vleeshouwers zoeken in speciale 

arrangementen de samenwerking op met de blazers 

van Sint Michaël. Zo speelt het orkest samen met 

Dominique Vleeshouwers en de Luxemburger Laurent 

Warnier het spectaculaire werk Spices, Perfumes, 
Toxins! van de Israëlische componist Avner Dorman.

Van vrijdagavond 31 augustus tot en met zondagmid-

dag 2 september vindt de dirigentenworkshop onder 

leiding van Ivan Meylemans plaats. In deze editie staat 

de symfonische benadering van blaasmuziek centraal. 

De workshopdeelnemers werken niet alleen met har-

monieorkest Sint Michaël maar kunnen ook kennisma-

ken met een symfonieorkest. Medewerking verleent het 

Zeeuws Orkest. Ook wordt gewerkt aan de Symfonie 
no. 1 van de Spaanse klarinettist/componist /dirigent 

Ximo Tarín-Micó. Deze nieuwe compositie voor grote 

blazersbezetting wordt door blazers van Sint Michaël 

onder leiding van de componist op 30 september 

tijdens zijn eindexamen directie in première gebracht. 

Het slotconcert is zondag 2 september (15.30 uur) 

in openluchttheater De Abdijhof waarbij een van 

de workshopdeelnemers het orkest mag dirigeren. 

Behalve het werk met de twee slagwerkers klinkt Feste 
Romane (Respighi). Informatie: www.summerwindaca-

demythorn.nl.

Jubilarissen LBM
Bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen zijn 

de volgende jubilarissen gehuldigd.

Zeventig jaar: Leon Stassen (Sint Callistus Neerbeek); 

Pie Aarts (Sint Walburga Amby).

Zestig jaar: Jack Aerts (Vriendenkring Swolgen); Pierre 

Duchateau (Koninklijke Harmonie van Horst); M.J.J. 

Tacken (Concordia Meterik); Jo Dassen (Sint Walburga 

Amby); Matieu Eggen (Sint Gertrudis Wijlre); Cor Ge-

raats (Sint Liduina Kelpen-Oler); Ben Kusters, postuum 

(Moed en IJver Blitterswijck).

Vijftig jaar: Fons Pinckers (Brassband Sint Gerlach); 

Petra Claessens-Jacobs (Vriendenkring Swolgen); Wim 

Roost (Sint Liduina Kelpen-Oler); Pierre Dassen (Sint 

Walburga Amby); M.G.M. Winthagen (De Berggalm 

Klimmen); Bert Kwantes en Thijs Knops (Sint Gertrudis 

Wijlre).

Veertig jaar: Maurice Geilen en Piet Vroemen (Sint 

Cecilia 1866 Geleen); Monique Maassen-Heutmekers 

(Sint Gertrudis Beesel); Ron Mangham (Sint Cecilia 

Grevenbicht-Papenhoven); W.H. Vrolings (Sint Joseph 

Heerlerheide 1882); Paul Frijns (Sint Gertrudis Wijlre); 

Marian Jansen-Poels en Martien Janssen (Muziekver-

eniging SMT Oostrum); Fred Penders (Sint Walburga 

Amby); Erik Winkens en Wim Nohlmans (Concordia 

Obbicht).

J U N I

Vr 15 - Zo 17 HEIJEN  Jubileumweekend Muziekvereniging EMM Heijen. 

Za 16 KERKRADE, ABDIJ ROLDUC 9.00 UUR Dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober met als thema kamermuziek.  

Za 16 ROERMOND, MUZIEKKIOSK MUSTERPLEIN 13.00 UUR Concert blaaskapel De Groosbloazers. 

Za 16 TEGELEN, DE HAANDERT 20.00 UUR Concert harmonie Sempre Avanti Tegelen en philharmonie zuidnederland. 

Za 16  MEIJEL, D’N BINGER  52e Peeltoernooi met slagwerkgroepen.

Zo 17 MEIJEL, D’N BINGER  52e Peeltoernooi met blaasorkesten.

Za 16 MAASTRICHT, CAC THEATER 17.00 UUR Concert Harmonie Heer Vooruit m.m.v. Stichting Moetiara Maloekoe. 

Ma 18 HEERLEN, GEMEENSCHAPSHUIS HEKSENBERG 20.00 UUR Concert Harmonie St. Gerardus. 

Za 23 / Zo 24 MEIJEL, D’N BINGER  52e Peeltoernooi met blaasorkesten.

Za 23 / Zo 24 WESSEM, FEESTPAVILJOEN MAASBOULEVARD  Jubileumweekend Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt. 

Zo 24 MAASTRICHT, CAC THEATER 15.00 UUR Spaans concert harmonie Wilhelmina Wolder. 

Zo 24 SITTARD, DE DOMIJNEN 14.00 UUR Concert door fanfare Sint Caecilia Jabeek, fanfare Sint Cecilia Doenrade en philharmonie zuidnederland. 

Zo 24 BRUNSSUM, VIJVERPARK 15.00 UUR Concert Jeugd Orkest Stad Brunssum. 
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Zo 24 VOERENDAAL, DE BORENBURG  Finale Jonge Solisten. Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. 

Vr 29 HORST, WILHELMINAPLEIN 19.30 UUR Openluchtconcert door de jeugdfanfare en fanfare Sint Hubertus Hegelsom.  

Za 30 VENRAY, SCHOUWBURG 20.00 UUR Concert door muziekvereniging Moed en IJver Blitterswijck en philharmonie zuidnederland. 

Za 30 BRUNSSUM, VIJVERPARK 19.00 UUR Concert Harmonie Orkest Concordia Treebeek en harmonie Sint Caecilia Schinveld. 

Za 30 EPEN, HOEVE DE EIK 12.30 UUR Verenigingsdag Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade. 

Za 30 KERKRADE, MARKT 22.00 UUR Filmconcert Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade.

J U L I

Zo 01 VALKENBURG, OPENLUCHTTHEATER  Kinderopera Koco m.m.v. Fenna Ograjensek, Marijk Greweldinger en blazersensemble.  

Zo 01 METERIK, CAFÉ OS KRUUSPUNT 14.30 UUR Zomerconcert Harmonie-Orkest Noord-Limburg m.m.v. Jachthoornkorps Noord-Limburg en Vocalgroup  

   Hoor’s Horst. 

Vr 06 MAASTRICHT-WOLDER, KERKPLEIN  Openluchtconcert Wilhelmina Wolder. 

Zo 22 THORN  Concert Reünie-Orkest Limburgse Jagers. 

A U G U S T U S

Zo 19 MAASTRICHT, KIOSK KERKPLEIN HEUGEM 12.00 UUR Concert Harmonie Sint Michaël Heugem. 

S E P T E M B E R

Zo 02 KESSEL  Concert Reünie-Orkest Limburgse Jagers. 

Zo 02 WIJNANDSRADE, KASTEEL WIJNANDSRADE  Kapellentreffen. 

Di 04 LANDGRAAF, STREEPERKRUIS 19.45 UUR Concert Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade. 

Za 08 WIJLRE, WACHTENDONCKPLEIN 16.30 UUR Drumbandtreffen met Excelsior Nijswijler, Sint Cecilia Mechelen, Sint Petrus Gulpen, Sint Gertrudis Wijlre,  

   Sint Maternus Wijlre, Sint Paulus Epen, Sint Sebastianus Eys en Sint Sebastianus Mechelen. 

Zo 09 ITTERVOORT, DE MORTEL  Concert Reünie-Orkest Limburgse Jagers. 

Zo 16 VAALS, LANGENDAEL 15.00 UUR Muzikale middag Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade (Politiekapel). 

Za 22 EIJSDEN, CULTUREEL CENTRUM 19.30 UUR Concert harmonieorkest Wilhelmina Wolder en Saint Cecile Eijsden. 

Zo 23 MAASTRICHT, ZUSTERS ONDER DE BOGEN 13.30 UUR Basklarinet Festijn.

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Orkest Zuid speelt 
Russisch programma
Orkest Zuid speelt zaterdag 23 juni (19.30 uur) in het 

Muziekgebouw Eindhoven muziek van Russische com-

ponisten. Uit de zogeheten romantische periode klinken 

onder andere Schilderijententoonstelling (Moussorgsky) 

en Polovetzer Walsen (Borodin). Fluitiste Nina Nederlof, 

winnares van het Brabants Scholieren Solisten Con-

cours, speelt Ballade Op. 288 (Carl Reinecke). Sluitstuk 

is Ouverture 1812 (Tschaikowsky). Voorafgaande aan 

het concert geeft Hennie Konings een lezing over de 

achtergrond van de Russische muziek. Het Russisch a 

capellakoor Druzhba zingt voor en na het concert Russi-

sche volksliederen. Informatie: www.orkestzuid.nl. 

Conga Summer Festival 
met Concordia
Harmonie Concordia Bergen op Zoom viert zaterdag 

23 juni (20.00 uur) in theater De Maagd het 90-jarig 

bestaan met het zomers festival Conga Summer. 
Met nummers als Despacito van de Puerto Ricaanse 

zanger Luis Fonsi en een medley van Gloria Estefan 

brengt Concordia het publiek naar het zonnige 

Latijns-Amerika. Samen met de Bergse Operette 

Vereniging brengt Concordia nummers uit musicals 

zoals Cats, West Side Story en Mamma Mia. Verdere 

medewerking verleent slagwerkschool RondomTrom. 

Informatie: www.demaagd.nl.

Pro Honore et Virtute volop 
actief in zomermaanden
Harmonie Pro Honore et Virtute houdt zondag 17 juni 

(10.30 uur) in het Vestzaktheater in Son en Breugel 

een Vaderdagconcert. Alle vier opleidingsensembles 

van de harmonie komen in actie. Zaterdag 30 juni 

(20.15 uur) presenteert de malletgroep van Pro 

Honore et Virtute in het Vestzaktheater Percussion in 
Concert. Het harmonie- en opleidingsorkest sluiten 

donderdag 5 juli (19.30 uur) het seizoen af met een 

klapstoelenconcert op Plein Sonniuswijk in Son en 

Breugel. Informatie: www.phev.nl.

Swingend weekend bij 
Gildenbonds 
In het kader van het 100-jairg bestaan staat het 

weekend van zaterdag 23 en zondag 24 juni voor beide 

onderdelen van de Gildenbondsharmonie Boxtel (har-

monieorkest en Big Band Boxtel) in het teken van swing. 

Zaterdag 23 juni (20.00 uur) vormen harmonie en 

bigband samen het Gildenbonds Metropole-orkest om 

in de Tijberzaal van het Baanderherencollege in Boxtel 

samen met Metropole-saxofonist Leo Janssen (foto) vier 

arrangementen van het Metropole Adventure Project te 

spelen. Ook gastmuzikanten vanaf B-niveau die op de 

middag van de uitvoering en een paar woensdagen of 

donderdagen kan mee repeteren is welkom. Bigband en 

harmonie spelen ook een eigen programma. 

Zondag 24 juni (15.00 uur) is aan de Langspier in Boxtel 

het evenement On The Beach met optredens van Big Band 

Boxtel, de Stripe Big Band en Big Band Five Six o’ Seven. 

Voor dit strandfeestje zijn 50 gasten van de stichting Eet 

Met Je Hart uitgenodigd. Informatie: www.gildenbonds.nl.

Björn van der Doelen 
met Philips Harmonie 
De Philips Harmonie Eindhoven geeft zondag 1 juli 

(15.00 uur) bij Wim van Doorne Muziekkiosk in het 

Stadspaviljoen een zomers concert met muziek uit 

allerlei vakantielanden en het eigen Brabant. Onder de 

titel De Baas en de Hermenie gaat het harmonieorkest 

de samenwerking aan met Björn van der Doelen. Voor 

dit concert zijn voor het eerst liedjes van de zanger, 

liedjesschrijver en oud-PSV-voetballer door Jeroen 

Gevers gearrangeerd voor harmonieorkest. Het orkest 

speelt verder nog werken van onder andere Navarro, 

Bernstein, Wyckhuys en Staps.
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J U N I

Vr 15 HILVARENBEEK, CC ELCKERLYC 20.00 UUR Concert Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 Hilvarenbeek en philharmonie zuidnederland.

Zo 17 SON EN BREUGEL, VESTZAKTHEATER 10.30 UUR Vaderdagconcert Harmonie Pro Honore et Virtute. 

Zo 17 ‘S- HERTOGENBOSCH, VERKADEFABRIEK 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met harmonie De Vriendenkrans Heel en het Barnevelds    

   Philharmonisch Orkest. 

Zo 17 AARLE-RIXTEL, SPORTHAL 14.30 UUR Concert door harmonie Goede Hoop Aarle-Rixtel en philharmonie zuidnederland. 

Di 19 DEURNE, L.E.M.C.A.  Euphoniummasterclass met Glenn van Looy.

Vr 22 ROOSENDAAL, MUZIEKCENTRUM VAN GORP  Euphoniummasterclass met Glenn van Looy. 

Za 23 SINT ANTHONIS, OELBROECK 20.00 UUR Concert door muziekvereniging Sint Cecilia Sint Anthonis en philharmonie zuidnederland. 

Za 23 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW  Concert Orkest Zuid. 

Za 23 BERGEN OP ZOOM, DE MAAGD 20.00 UUR Concert marmonie Concordia Bergen op Zoom. 

Di 26 DEN BOSCH, THEATER AAN DE PARADE 20.00 UUR Concert door Brabants Jeugd Project Orkest en philharmonie zuidnederland. 

Za 30 SON EN BREUGEL, VESTZAKTHEATER 20.15 UUR Percussion in Concert harmonie Pro Honore et Virtute. 

J U L I

Zo 01 ‘S- HERTOGENBOSCH, VERKADEFABRIEK 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Regionaal Seniorenorkest Midden Brabant en Nationaal  

   Jeugd Fanfare Orkest. 

Zo 01 EINDHOVEN, STADSPAVILJOEN 15.00 UUR Concert Philips Harmonie m.m.v. Björn van der Doelen. 

Do 05 SON EN BREUGEL, PLEIN SONNIUSWIJK 10.30 UUR Concert harmonie Pro Honore et Virtute. 

A U G U S T U S

Do 02 MOERGESTEL, DEN BOOGAARD  Concertserie Verrassende Ontmoetingen met vriendenconcert ZomerOrkest Neder. 

Ma 13 - Vr 17 SCHAIJK, DE BUITENHORST  Zomercursus Flutopia voor fluitisten en piccolospelers vanaf 20 jaar. 

S E P T E M B E R

Za 15 / Zo 16 TILBURG, FACTORIUM 10.00 UUR Play-in Brabants Fanfare Orkest meets Hardy Mertens. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

KLM Orkest met Anja Doze
Zaterdag 7 juli (13.30, 14.30 en 15.30 uur) ver-

zorgt het KLM Orkest drie optredens in de aankomst-

hal van Schiphol Plaza. Samen met zangeres Anja 

Doze worden de reizigers opgevrolijkt met muziek 

van onder andere Blues Brothers en Phil Collins, uit 

de film Forrest Gump en nummers zoals Skyfall en 

This is my life.

Kinderconcert door 
Gooisch Fanfare Orkest
Zaterdag 16 juni (15.30 uur) presenteert het 

Gooisch Fanfare Orkest Hilversum in het Muziek 

Centrum van de Omroep het kinderconcert Er was 
eens… Het programma vermeldt werken zoals Intro-
ducing the Fanfare, Fairy Tale en Alice’s Adventures 
in Wonderland. De kinderen kunnen ook zelf sprook-

jesverhalen invullen en instrumenten uitproberen. 

Informatie: www.mcogebouw.nl. 

Excelsior Hoofddorp op 
blaasorkestenfestival
Zondag 24 juni speelt Excelsior Hoofddorp op het 

jaarlijkse blaasorkestenfestival in Pier K. Verder deelne-

mers zijn harmonie De Eendracht Kolhorn, Young Pop 

Collective, Nova Caecilia, muziekvereniging Excelsior 

Hoofddorp en Blazers Collectief. Zondag 16 septem-

ber werkt Excelsior mee aan de start van het kerkelijk 

jaar in de Johannes de Doper Kerk. Informatie: www.

excelsior-hoofddorp.nl.

Druk programma voor 
Aurora Koedijk
Muziekvereniging Aurora Koedijk is de komende maan-

den volop actief. Zaterdag 16 juni (12.00 uur) openen 

beide orkesten het KUUB-festival op het Vestplein in 

Alkmaar. Het evenement staat in het teken van allerlei 

kunstvormen zoals muziek, theater, dans, nieuwe 

media en beeldende kunst met workshops en een 

kinderprogramma. Informatie: www.festivalkuub.nl.

Ter afsluiting van het seizoen geven de beide 

orkesten van Aurora zondag 15 juli (10.30 uur) in De 

Rietschoot in Koedijk het jaarlijkse koffieconcert. Ge-

speeld wordt onder andere Despacito van de Puerto 

Ricaanse zanger Luis Fonsi en rapper Daddy Yankee. 

Verder klinken de golden oldie The Rivers of Babylon 

en Mother Earth van de Nederlandse symfonische 

metalband Within Temptation. In een blok Afrikaanse 

swing komen onder andere African Symfonie en 

Bongodancing voorbij. Vrijdag 20 juli (19.30 uur) 

verzorgt Aurora een zomerconcert op het speelveld 

aan de Saskerstraat. Zaterdag 18 augustus (21.00 

uur) is het orkest weer terug van vakantie om vanaf 

De Noord in Koedijk de jaarlijkse gondelvaart te ope-

nen. Kale dekschuiten worden omgetoverd tot heuse 

toneeldecors waarop, varend over het Noord-Hollands 

Kanaal, voorstellingen worden opgevoerd. Aurora 

vaart met een swingend muziekprogramma mee 

in een tot Venetiaanse gondel verbouwde schuit. 

Informatie: www.aurora-koedijk.nl.
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Twiske Jeugd Festival 
met tien deelnemers
Zaterdag 23 juni (10.00 uur) is in het clubgebouw van 

muziekvereniging Oostzaan het Twiske Jeugd Festival. 
Jurylid Bart Koning beoordeelt de optredens van de 

opleidings- en leerlingenorkesten van Dr. Nuijens West-

woud/Hoogkarspel, Onderling Genoegen Krommenie, 

Zaandijks Fanfare Corps, Soli Zaandam, Heilooër 

Harmonie Caecilia, Saens Harmonie Orkest, Amicitia 

Landsmeer, Crescendo Oostzaan, Excelsior Oostzaan 

en Concordia Oostzaan. 

ViJoS groeit met 30 leden
De Bussumse muziekvereniging ViJoS heeft een nieuwe 

band opgericht. Maar liefst 30 enthousiaste leden 

hebben zich aangemeld bij de vereniging en spelen bij 

ViJoS Plus. Dit orkest bestaat uit oud-leden en andere 

muzikanten die graag op een ongedwongen manier mu-

ziek maken met elkaar. Bij gelegenheid van het 60-jarig 

jubileum nodigde de vereniging afgelopen maart haar 

oud-leden uit om mee te spelen tijdens het jubileumcon-

cert. Eenmaal terug bij ViJoS begon het bij velen weer te 

kriebelen. ViJoS raakte geïnspireerd door hun enthousi-

asme en betrok de oud-leden bij het ontwikkelen van een 

nieuw onderdeel: ViJoS Plus. Na twee repetities was al 

duidelijk dat dit een goede zet is geweest.

1e Piet Has Taptoe in Hoorn
Zaterdag 7 juli (20.00 uur) houdt Show Band Hoorn 

op sportcomplex Wihelminapark voor het eerst de Piet 

Has Taptoe Hoorn. Naast de organiserende vereniging 

treden Door Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk, maching- 

band ATM Amsterdam, Trompetterkorps Alkmaar en 

Show Band Hoorn op. Informatie: www.taptoehoorn.nl.

Kunst na Arbeid speelt 
Fanfare in Concert 
Fanfare Kunst na Arbeid Purmerend kijkt zondag 17 

juni (15.00 uur) in het Dorpshuis in Wijdewormer bij 

gelegenheid van het 90-jarig bestaan terug op haar 

ontwikkeling als fanfareorkest. Dat gebeurt met com-

posities en arrangementen die in de loop van de jaren 

specifiek voor de fanfarebezetting geschreven zijn, 

zoals I Will follow Him uit de musical Sister Act en The 
Olympic Spirit, het thema van de Olympische Spelen in 

1988. Informatie: www.kna-purmerend.nl.

Ons Genoegen maakt 
Musiculaire Tour
Fanfarekorps Ons Genoegen Wijdenes maakt 

zaterdag 16 juni (17.30 uur) in de biologische 

belevenisboerderij De Appelhoek in Wijdenes een 

Musiculaire Tour. Terwijl het orkest een avondvullend 

programma speelt, serveert chef-kok Frans ten Oe-

ver van Tocat Culinair een culinair 7-gangen diner, 

waarbij ingrediënten van de biologische boerderij 

en Westfriese producten verwerkt worden. Informa-

tie: fanfareogwijdenes@gmail.com.

Jubilarissen MNHU
De volgende Noord-Hollandse jubilarissen ontvingen 

een insigne van de Muziekorganisatie Noord-Holland 

Utrecht. 

Zeventig jaar: Martien N. de Boer (Muzieklust Obdam); 

Tomas Julius Wilhelm (Zaandijks Fanfare Corps); Joop 

Molenaar (Crescendo de Weere).

Vijfenzestig jaar: Gerard Dudink (Muziekvereniging 

Venhuizen); Martin Witte (Door Eigen Kracht Den 

Hoorn Texel).

Zestig jaar: Kees Groen (Sint Caecilia Lutjebroek); 

Andre Dekker (Excelsior Limmen).

Vijftig jaar: Martien Dijkgraaf (Hilversums Fanfare Or-

kest Leo); Maria Pennekamp-Reus (Sint Caecilia Lutje-

broek); Trudy Hidding (Prinses Irene Huizen); Loes Kool 

(Samen Voorwaarts Waarland, ‘t Veld en Zijdewind); 

Jan Brouwer, Jantien Brouwer-Medema en Kees Keijser 

(Excelsior Oosterend Texel); Ton Koelemeijer (Erato 

Spanbroek); Jan Commandeur (Excelsior Andijk); J. 

Ran (Koninklijk Texels Fanfarecorps Den Burg).

Veertig jaar: Anja J. van Essen (Irene Grootebroek); 

Joke Meurs-Hooijman (Ons Genoegen Wijdenes); 

Goos Kos, Zweder Schoute, Madeleine Schoute en 

Janny Bout (Prinses Irene Huizen); Piet Kuiken (KLM Or-

kest); Ruud van Faassen (Door Eigen Kracht Den Hoorn 

Texel); Willem H. Sterrenberg (Muziek Gezelschap 

Wittenburg Amsterdam); Coby Koelink en Marriëtte 

de Jong-Molenaar (Crescendo de Weere); Simon van 

Tatenhove en Rina Koopman-Witte (Excelsior Oos-

terend Texel); Gosse Visser (Crescendo Purmerend); 

A. Stroop-Rottiné (De Herleving Zwaag); Mariska de 

Waart-Mulder (Olympia/Con Brio Monnickendam).

J U N I

Za 16 HILVERSUM, MUZIEKCENTRUM VAN DE OMROEP  Kinderconcert Gooisch Fanfare Orkest Hilversum. 

Za 16 WIJDENES, DE APPELHOEK 17.30 UUR Concert Fanfarekorps Ons Genoegen Wijdenes.

Za 16 ALKMAAR, VESTPLEIN 12.00 UUR KUUB-festival Alkmaar met o.a. muziekvereniging Aurora Koedijk. 

Zo 17 PURMEREND, DORPSHUIS WIJDEVORMER 15.00 UUR Concert Kunst na Arbeid Purmerend. 

Za 23 OOSTZAAN, CLUBGEBOUW EXCELSIOR  Twiske Jeugd Festival met 10 deelnemers 

Zo 24 NIEUW VENNEP, PIER K 12.00 UUR Blaasorkestenfestival. 

Vr 29 AMSTERDAM, CONSERVATORIUM 20.30 UUR Optreden fanfare Eendracht Baarlo t.b.v. praktijkexamen. 

J U L I

Za 07 SCHIPHOL, SCHIPHOL PLAZA 13.30-14.30-15.30 UUR Concerten KLM Orkest m.m.v. zangeres Anja Doze. 

Za 07 AMSTERDAM, TUINPARK WIJKERGOUW 14.00 UUR Concert Westerharmonie. 

Za 07 HOORN, WILHELMINAPARK 19.00 UUR Piet Has Taptoe Hoorn met DVS Katwijk, ATM Amsterdam, Trompetterkorps Alkmaar en Show Band    

   Hoorn.  

Zo 15 KOEDIJK, DE RIETSCHOOT 10.30 UUR Koffieconcert Aurora Koedijk. 

Vr 20 KOEDIJK, DE RIETSCHOOT 19.30 UUR Zomerconcert Aurora Koedijk. 

A U G U S T U S

Za 18 KOEDIJK, DE NOORD  Gondelvaart Koedijk met o.a. Aurora Koedijk. 

S E P T E M B E R

Zo 16 HOOFDDORP, JOHANNES DE DOPER KERK  Concert Excelsior Hoofddorp speelt. 
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Telefoon: 085 7600237
(ma-vrij van 8.30 tot 12.30 uur, lokaal tarief)

E-mail: abonnement@bcm.nl  

www.jazzism.nl

#1 • FEBRUARI/MAART • PRIJS € 7,75

Improvrouwen, Anouar Brahem, Adrian Belew, Mathias Eick, Michael Moore, Ruben Hein, Herman Schoonderwalt, 
Kika Sprangers, Silje Nergaard, Nana Adjoa, Robert Finley, Nai Palm, Oscar Benton, Ellen Andrea Wang, Kapok, Betty Davis, 
Lee Morgan en meer ... 

Fred Hersch 
Onwaarschijnlijke levenskracht 

De Beren Gieren 
Laagdrempeliger en minder eclectisch

GoGo Penguin 
Album voor de muzikale eeuwigheid 

“Mijn generatie doet echt iets anders” 

Christian Scott

Al Di Meola 
Eindelijk in balansWIN

     3 x 2 
      kaarten 
            voor

#6 • DECEMBER 2017/JANUARI 2018 • PRIJS € 6,99

Metropole Orkest in Londen, Nordmann, Joss Stone, André Cymone, Onkel Pö, Hoera., Don Bryant, Zara McFarlane, 
Martin Fondse, BRZZVLL, Luther Allison, New Cool Collective, Ice Music Festival Geilo, So What’s Next?, Jasper van ‘t Hof, 
Dwight Trible, Joep Beving, Wadada Leo Smith, Buddy Rich en meer...

Cécile McLorin Salvant 
“Ik leer mijzelf steeds beter kennen”

Sven Hammond
Het achterste van de tong

Bassist 
Avishai Cohen
Over blues, Bach en jazz

Jazzism Top 2017
De beste jazz-, soul-, world-, blues en 

singer-songwriter albums + het beste concert

WIN
Melody Media 
audiosysteem

De stem van zijn vader 

Gregory Porter

#5 • SEPTEMBER/OKTOBER • PRIJS € 6,99

John Zorn, Paul van Kemenade, Piet Mondriaan & Jazz, Cody ChesnuTT, Rohey, Kneebody, Youn Sun Nah, Bigyuki, 
Rogier Telderman, Ibeyi, Wouter Hamel, Stanton Moore, Reportage jazzstad: Parijs, Binker & Moses, Justin Brown, 
Nick Mulvey, Moses Sumney en meer...

Alice Coltrane
De niet vergeten jaren

Donny McCaslin
Cruciale ontmoeting met Bowie 

Yuri Honing
Antwoord op A Love Supreme

Mark Guiliana
Oneindige bronnen van inspiratie

Carlos Santana  
& Ron Isley

“Wij hebben hetzelfde doel”

Paradijsvogel van de jazz 

Thelonious Monk 100

WIN 3x2 
passe-

partouts
 voor: 

Rewind special
Terugblikken op North Sea Jazz, 

Gent Jazz & Jazz Middelheim

Becca Stevens, Miles Mosley, Craig Taborn, Tomasz Stanko, Oumou Sangaré, De Kat, Bram Stadhouders, Stephen Emmer, 
Kika Sprangers, Bokanté, Roberto Fonseca, Portico Quartet, Joris Posthumus en meer...

Jeangu Macrooy
Een droom komt uit 

TajMo
Het ideale huwelijk tussen 

Taj Mahal en Keb’ Mo’

STUFF.
Belgisch trots in 

stroomversnelling

George Benson
“Nederland opende mijn ogen”

Thundercat 
“Brainfeeder doet niet aan grenzen”

2 5 0  P A G I N A ’ S  Z O M E R J A Z Z ! ! !

#4 • JULI/AUGUSTUS • PRIJS € 6,99

The Empress of Soul is back 

Gladys Knight

North Sea 
Jazz Gids

Who’s Who
Alle acts & alle 
speelschema’s

#3 • MEI/JUNI • PRIJS € 6,99

Sampha, Gilad Hekselman, SaRon Crenshaw, DAAU, Ivar, Lorrèn, Lula Pena, Koffi e, Yussef Kamaal, McCoy Tyner, 
Shabaka Hutchings, Orchestra Baobab, Billy Cobham, Rhiannon Giddens, Thievery Corporation en meer...

Misha Mengelberg 
Afscheid van een aartsvader

Avishai Cohen
Over de geest van Ornette en Wayne

De cultstatus van 

Vulfpeck

Emeli Sandé
“Ik weet nu wat pijn is”

Achter de schermen

 bij LABtrio

WIN 2x2 
kaarten North Sea Jazz

Festival 2017
Dag naar keuze!

programmagids 
North Sea Jazz 

+ +80 pagina's 

Vrolijke vernieuwer 

Herbie Hancock

#2 • MAART/APRIL • PRIJS € 6,99

José James
Opnieuw het roer om

BRUUT!
Superjazz: helemaal over de top

Al Jarreau
Afscheid van een groots mens

Space cowboy danst weer

Jamiroquai

Ella Fitzgerald
100 Jaar Lady of Song

John Scofi eld, Hank Mobley, Fay Claassen, Fatback Band, Shai Maestro, Pink Oculus, Raad van Toezicht, Hans Theessink, 
Jef Neve, Stuart McCallum, Einzelgänger, Marzio Scholten, Kurt Rosenwinkel, TenTemPiés, Xavi Torres, Rag ‘n’ Bone Man, 
Ado Broodboom, Voodoobeats, Max Roach en meer...

Makaya McCraven
“Jazz wordt nu door een nieuw publiek weer omarmd”

WIN
3 x 2 kaarten 
voor Transition 

Festival

Volg ons op  en  en schrijf je in voor de  
nieuwsbrief op www.jazzism.nl

Neem nu een
jaarabonnement 

voor 
€ 42,35



PROVINCIE OVERIJSSEL

Wilhelmina Glanerbrug eert 
oud-dirigent Hans Schippers 
Precies 40 jaar geleden leidde Hans Schippers 

muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug met het 

werk Woodland Pictures (Percy E. Fletcher) tijdens het 

KNF-topconcours naar de eerste landstitel. Ter herin-

nering aan dit heuglijke feit wordt dit werk zaterdag 

16 juni (20.00 uur) onder leiding van de toenmalige 

dirigent uitgevoerd tijdens het zomerconcert in cultu-

reel centrum Wilhelmina-de Rank. Op het programma 

staat verder het Trompetconcert in es (Joseph Haydn) 

met Jeroen Schippers (solotrompettist Marinierskapel 

der Koninklijke Marine) als solist. Daarnaast speelt het 

orkest Fantasmagorie (Alexandre Kosmicki), Country 
Band March (Charles Ives) en de mars Met roem en 
eer (Johan Wichers). 

Examenconcert hoboïst 
Rosalie Ligterink
Dinsdag 10 juli (19.30 uur) begeleidt muziekver-

eniging Wilhelmina Glanerbrug in de Open Hofkerk 

in Rijssen een examenconcert van hoboïste Rosalie 

Ligterink. Het concert opent met The sun will rise again 

(Philip Sparke) voor de slachtoffers van de aardbeving 

en tsunami in 2011 in Japan. Rosalie speelt daarna 

Variations on a Theme by Glinka (Rimski-Korsakov) 

uit 1878. Orkest en soliste brengen verder de mars 

Arromanches (Kenneth Gerlach), vernoemd naar een 

van de twee plaatsen waar in 1944 na de landing in 

Normandië een haven is aangelegd ter bevoorrading 

van de geallieerde troepen. Tot besluit klinkt muziek uit 

de films The Jungle Book (John Moss) en Tarzan (Phill 

Collins, arr. Takashi Hoshide). 

Benefiettaptoe in Almelo 
Het Polman Stadion Heracles in Almelo is zaterdag 16 

juni (19.00 uur) het decor van de tweejaarlijkse Taptoe 

Almelo. De opbrengst is bestemd voor de stichting 

Kans voor een kind, die wensen laat uitkomen van 

Twentse kinderen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Deelnemers zijn: Historisch Tamboerkorps 

der Koninklijke Marechaussee, Traditioneel Tamboer-

korps Garde Grenadiers, Traditioneel Jachthoornkorps 

Garde Jagers, Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert, 

Kunst en Genoegen Leiden, DVS Katwijk, Kamper 

Trompetterkorps, Advendo Sneek, Iserlohner Stadtmusi-

kanten, AMIGO Leiden, zangeres Lotte Haen, fluitiste Ira 

Wunnekink, drummer Arjan van der Dussen (Mariniers-

kapel) en Koor Cantiamo Delft. Vanaf 14.00 uur is in 

de binnenstad van Almelo een streetparade. Informa-

tie: b-nijhuis@versatel.nl.

Concert Excelsior met 
koor Jubilee
Zondag 17 juni (19.30 uur) verzorgen de christelijke 

muziekvereniging Excelsior Kalenberg/Hoogeweg en 

het zangkoor Jubilee Kuinre een gezamenlijk concert 

in de Hervormde kerk in Kuinre. Zangeres Marleen Bos 

uit Kuinre verleent solistische medewerking.

Jan Jager leidt De Bazuin 
Jan Jager is de nieuwe dirigent van de christelijke mu-

ziekvereniging De Bazuin Wetering. Hij is de opvolger 

van Arjan Dunning die het orkest zeven jaar leidde. 

Jager debuteert tijdens het promsconcert Klassiek 
ontmoet Pop op 3 november in Rabo Theater De Meen-

the te Steenwijk. 

Concert Euregio Brassband 
Met een concert in verpleeghuis De Cromhoff in En-

schede bereidt Euregio Brassband Borne zich zondag 

17 juni (15.30 uur) voor op de deelname aan de 

Rasteder Musiktage. Op het programma staan onder 

andere Parnassus (Jan Van der Roost) en The Orient 
Express (Philip Sparke). 

Jong Jubal sluit jubileum af
Show- en Marchingband Jong Jubal Zwolle sluit za-

terdag 23 juni (15.00 uur) de viering van het 60-jarig 

jubileum af met een receptie in het Jubalgebouw aan 

de Geert Grotestraat 1. Alle groepen van de vereniging 

geven hierbij korte presentaties. 

J U N I

Za 16 GLANERBURG, DE RANK 20.00 UUR Zomerconcert Wilhelmina Glanerbrug. 

Za 16 ALMELO, POLMAN STADION 19.00 UUR Taptoe Almelo met vooraf streetparade. 

Zo 17 KUINRE, HERVORMDE KERK 19.30 UUR Concert CMV Excelsior Kalenberg/Hoogeweg m.m.v. zangkoor Jubilee Kuinre. 

Zo 17 ENSCHEDE, DE CROMHOFF  Concert Euregio Brassband Borne.

Za 23 ZWOLLE, ZALENCENTRUM SIO 13.00 UUR Play-in Zwolle. Organisatie: muziekvereniging Kunst na Arbeid Zwolle. 

Za 23 ZWOLLE, JUBALGEBOUW 15.00 UUR 60 jaar Show en Marchingband Jong Jubal Zwolle. 

J U L I

Di 10 RIJSSEN, OPEN HOF KERK 19.30 UUR Examenconcert hoboïst Rosalie Ligterink door muziekvereniging Wilhelmina. 

A U G U S T U S

Za 25 GRAMSBERGEN, SPORTHAL 20.00 UUR MegaConcert Gramsbergen. 

Do 30 STEENWIJK, GROTE KERK 20.00 UUR Klapstoeltjesconcert Drents Vakantie Orkest. 

S E P T E M B E R

Za 15 HERTME, OPENLUCHTTHEATER 20.30 UUR Concert Percussion Live.
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PROVINCIE UTRECHT

Play-in met oud-leden 
van Concordia 
Brassband Concordia Vinkeveen houdt zaterdag 7 juli 

in schoolgebouw De Schakel ter gelegenheid van het 

120-jarig bestaan een play-in/reünie voor oud-leden. 

Samen met het huidige orkest wordt gemusiceerd 

en teruggeblikt op de geschiedenis van het orkest. 

Ook andere belangstellenden zijn welkom. Informatie: 

jubileum120@brassband-concordia.nl.

Openluchtconcert Douane 
Harmonie Nederland 
Binnen het programma Utrecht Blaast presenteert 

ZIMIHC op woensdag 11 juli (12.30 uur) een gratis 

openlucht lunchconcert van de Douane Harmonie 

Nederland op het Domplein. De Douane Harmonie 

Nederland heeft haar vaste repetitielocatie in Kamerik, 

vlak bij Utrecht. Jaarlijks biedt het orkest aan de inwo-

ners van Kamerik een concert aan. Dit jaar presenteert 

het orkest zich ook aan bewoners en bezoekers van 

Utrecht. Informatie: www.utrechtblaast.nl.

Peter en de Wolf met KZHM
Zondag 24 juni (13.30 uur) speelt het Koninklijk Zeister 

Harmonie muziekgezelschap in Slottuintheater Zeist het 

muzikale sprookje Peter en de Wolf met Romy van der Kolk 

als verteller. Zaterdag 7 juli (13.30 uur) sluit het orkest het 

seizoen af met een optreden in het centrum van Zeist.

Basklarinet Festijn in Utrecht 
Het Basklarinet Festijn is een reeks van activitei-

ten waarin de basklarinet centraal staat. In het 

kader van de Gaudeamus Muziekweek spelen Fie 

Schouten, Germaine Sijstermans (basklarinet), 

Jeroen Kimman (elektrische gitaar) en Eva van de 

Poll (cello) donderdag 6 september (17.00 uur) in 

Kunstruimte KuuB in Utrecht muziek van Carmen 

Vanderveken, Germaine Sijstermans en jonge com-

ponisten uit Tallinn (Estland).

Taptoe Mijdrecht 2018
Zaterdag 23 juni (14.00 uur) gaat op het Raadhuis-

plein in Mijdrecht de 33e editie van Taptoe Mijdrecht 

van start. Vooraf maken de deelnemers vanaf 

clubgebouw De Notenkraker een straatparade naar 

het taptoeterrein in het dorpscentrum van Mijdrecht. 

Deelnemers zijn dweilorkest Dorst uit Mijdrecht 

(voorprogramma vanaf 13.30 uur), marchingband 

ATM Amsterdam, mallet-percussionband Drum-

band Rhenen, showband KDO Groessen, show- & 

marchingband VIOS Mijdrecht en VIOS TwirlPower 

Mijdrecht. De finale bestaat uit de gezamenlijke uit-

voering van een koraal, het signaal Taptoe Infanterie 

en het Wilhelmus.

Eindexamenconcert 
Jooske van Andel
Harmonie Kunst en Vriendschap Maurik en het A-orkest 

van Harmonieorkest Vleuten werken zondag 24 juni 

(16.00 uur) in zaal Hoge Woerd te Vleuten mee aan het 

eindexamenconcert van klarinettiste Jooske van Andel 

(20) aan het Prins Claus Conservatorium Groningen. 

Voor de pauze speelt Kunst en Vriendschap delen uit 

Nabucco (Verdi), The Green Hill (Bert Appermont), Valley 
of the Pinios (Kevin Houben), Seventh Night of July (Itaru 

Sakai) en Army of the Nile (Kenneth J. Alford). Na de 

pauze start het eindexamenprogramma met Grand Duo 
Concertant (Von Weber), Dubbelconcert voor altviool 
en klarinet (Max Bruch) en Clarinet Concert no.2 (Oscar 

Navarro) met begeleiding van Harmonieorkest Vleuten. 

Informatie: kaarten@harmonieorkestvleuten.nl.

Zondag 24 juni opent het C-orkest van Harmonieorkest 

Vleuten (13.00 uur) op de Cultuurcampus in Vleuter-

weide (Utrecht) het tweede CampusFestival. 

Jubilarissen MNHU
Bij de Muziekorganisatie Noord-Holland Utrecht vier-

den de volgende muzikanten hun jubileum.

Zeventig jaar: Henk Schouten en Joop van Bekkum 

(DWS Achterveld); J.M. van de Brug (Erica Austerlitz).

Zestig jaar: Willem den Uijl (Brassband Breukelen); T.D. 

van de Brug (Erica Austerlitz).

Vijftig jaar: Hans Meerveld en Gert Wagensveld (Veen-

endaalse Harmonie Caecilia); Ina de Koning-van Doorn 

(Linfano Linschoten); Jaap de Kuijper (Ons Genoegen 

Montfoort); Jos Hoefkens (DWS Achterveld).

Veertig jaar: Henk Haalboom (Erica Austerlitz).

J U N I

Za 23 MIJDRECHT, RAADHUISPLEIN 14.00 UUR Taptoe Mijdrecht. 

Zo 24 ZEIST, SLOTTUINTHEATER 13.30 UUR Sprookjesconcert Het Koninklijk Zeister Harmonie muziekgezelschap. 

Zo 24 VLEUTEN, HOGE WOERD 16.00 UUR Eindexamenconcert Jooske van Andel m.m.v. Kunst en Vriendschap Maurik en Harmonieorkest Vleuten. 

Zo 24 VLEUTEN, BURCHTPOORT 13.00 UUR CampusFestival met o.a. Harmonieorkest Vleuten. 

Za 30 BENSCHOP, DORPSPLEIN 15.30 UUR Concert muziekvereniging Onderling Genoegen Benschop. 

J U L I

Za 07 VINKEVEEN, DE SCHAKEL  Play-in. Organisatie: brassband Concordia. 

Za 07 ZEIST, CENTRUM 13.30 UUR Concert Het Koninklijk Zeister Harmonie muziekgezelschap. 

Zo 15 AUSTERLITZ, DORPPLEIN 19.00 UUR Eindpresentatie Landelijke Zomer Play-in. 

Wo 11 UTRECHT, DOMPLEIN 12.30 UUR Concert Douane Harmonie Nederland. 

S E P T E M B E R

Do 06 UTRECHT, KUUB 17.00 UUR Basklarinet Festijn. 

PROVINCIE ZEELAND

Manhuistuinconcerten in Goes
Onder het loof van een eeuwenoude kastanjeboom 

in de Manhuistuin in Goes kan het publiek tot en met 

september elke zondag vanaf 12.00 uur genieten van 

muzikale klanken. De 1,5 uur durende optredens in 

de muziektent in de historische tuin in het centrum 

van Goes worden bijgewoond door gemiddeld 200 

bezoekers. De komende maanden treden muziek-

vereniging Ons Genoegen Kapelle (17 juni), fanfare 

Scheldegalm Hansweert (24 juni), fanfare O.N.D.A. 

Nieuw Sint Joosland (1 juli), shantykoor Het Veers 

Scheepstuig Veere (8 juli), muziekvereniging Oefening, 
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Uitspanning en Echo Wilhelminadorp / Kattendijke (15 

juli), Senioren Orkest Kapelle (26 augustus), brassband 

Excelsior ’s Heer Arendskerke (2 september), harmonie 

De Vliegende Hollander Terneuzen (9 september), 

Bouw en Infra Harmonie Domburg (16 september) en 

brassband Wilhelmina Colijnsplaat (23 september) op. 

Zomerconcerten door
Veere’s Genoegen
Muziekvereniging Veere’s Genoegen Veere verzorgt 

in de maanden juni en juli zomerconcerten in 

diverse kernen in de gemeente Veere. De reeks start 

vrijdag 22 juni (19.00 uur) op camping Elzenoord 

in Vrouwenpolder. Dit optreden wordt gecombineerd 

met de afsluiting van de muzikale schoolprojecten 

Heel Veere Speelt en Wieger Wil Weg door diverse 

basisschoolleerlingen. Het tweede zomerconcert is 

zondag 1 juli (14.00 uur) in het centrum van Veere 

samen met muziekvereniging Sint Cecilia Zegge. De 

reeks wordt vrijdag 6 juli (19.30 uur) afgesloten in 

Gapinge bij molen De Graanhalm. Wanneer vanwege 

de weersomstandigheden uitgeweken moet worden 

naar binnenlocaties wordt dit kenbaar gemaakt via 

www.veeresgenoegen.nl. 

Jubilarissen ZMB
De Zeeuwse Muziekbond huldigde de volgende 

jubilarissen.

Zeventig jaar: Piet Reijnhoudt (Oefening Na Den 

Arbeid Nieuw- en St. Joosland); Jan Leurgans (Apollo 

Sluis).

Zestig jaar: Jan Wieckardt (Excelsior ‘s Heer Arendskerke).

Vijftig jaar: Sara Catharina de Bree (Excelsior Cad-

zand); Janny van Belois (Muziekvereniging Bres-

kens-Groede); Rob Geervliet (Brassband Middelburg); 

Jan Kerkman (Excelsior ‘s-Heer Arendskerke).

Veertig jaar: Kees de Klerk (Oefening Na Den Arbeid 

Nieuw- en St. Joosland); Marian de Waard en Bennie 

van de Plasse (Mozart Yerseke); Camiel Scherbeijn en 

Jos Scherbeijn (Geduld Overwint IJzendijke); Henriëtta 

Joosse-Borgmeier (Brassband Middelburg); Ad Zuid-

weg (Jonge Kracht Kapelle-Biezelinge).

J U N I

Zo 17 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert Ons Genoegen Kapelle. 

Vr 22 VROUWENPOLDER, CAMPING ELZENOORD 19.00 UUR Zomerconcert muziekvereniging Veere’s Genoegen. 

Zo 24 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert Scheldegalm Hansweert. 

J U L I

Zo 01 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert O.N.D.A. Nieuw Sint Joosland. 

Zo 01 VEERE, CENTRUM 14.00 UUR Concert muziekvereniging Veere’s Genoegen en Sint Cecilia Zegge. 

Vr 06 GAPINGE, DE GRAANHALM 19.30 UUR Concert muziekvereniging Veere’s Genoegen. 

Zo 15 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert Oefening, Uitspanning en Echo Wilhelminadorp/Kattendijke. 

A U G U S T U S

Zo 26 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert Seniorenorkest Kapelle. 

S E P T E M B E R

Zo 02 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert Excelsior ‘s Heer Arendskerke. 

Zo 09 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert De Vliegende Hollander Terneuzen. 

Zo 16 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert Bouw en Infra Harmonie Domburg. 

Zo 23 GOES, MANHUISTUIN 12.00 UUR Manhuistuinconcert Wilhelmina Colijnsplaat. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Taptoe Ter Aar
Na een parade door de straten van Ter Aar gaat zaterdag 

30 juni (19.30 uur) op het Lindenplein de Taptoe Ter Aar 

van start. De deelnemers zijn drum- en showband Dice 

Musica ‘83 Ter Aar, showband Mystique Arnhem, drum-

fanfare Jong Leven Gerwen, Reünie Orkest Regiment 

van Heutsz Vught, drumfanfare Crescendo Krimpen aan 

de Lek, Rudimental Drummers, jeugdband Adest Musica 

Sassenheim en show-, marching & concertband Flora 

Band Rijnsburg. Informatie: www.taptoeteraar.nl.

 

Excelsior in Franse sferen
Muziekvereniging Excelsior Wassenaar geeft zaterdag 

14 juli op het Dorpsplein een concert in Franse sferen. 

Zanger Maghen Hilgersum brengt met begeleiding van 

Excelsior Franse chansons van onder andere Charles 

Aznavour en Une belle histoire (Michel Fugain) ten 

gehore.

Zomeravondconcert 
door Concordia
Zaterdag 16 juni (20.00 uur) geeft muziekvereniging 

Concordia Krimpen aan den IJssel in de aula van het 

Krimpenerwaard College een zomerconcert. Het pro-

gramma vermeldt onder andere El Camino Real (Alfred 

Reed) en Persis (James L. Hosay). Als gastorkest treedt 

de harmonie van muziekvereniging Lekkerkerk op. 

Nieuw Geluid en Orkest Zuid 
in Blazen aan het Spui
De vrienden van Fabergé is zaterdag 30 juni de titel 

van een concert in de serie Blazen aan het Spui in de 

Nieuwe Kerk in Den Haag. Nieuw Geluid en Orkest Zuid 

(foto) spelen muziek van tijdgenoten van de beroemde 

juwelier Carl Fabergé die de Tsarenfamilie Romanov ie-

der jaar verraste met een kunstzinnig keizerlijk ei. Nieuw 

Geluid opent met Liadov’s interpretatie van de legende 

Kikimora. Daarna volgt het oorspronkelijk voor mannen-

koor geschreven To thee we sing van Chesnokov in een 

bewerking voor koperblazers en lage strijkers. Onder 

leiding van de Hongaarse gastdirigent Peter Csuka klinkt 

als slotstuk Dansen uit Galanta (Kodály). Orkest Zuid 

komt voor de dag met Polovetzer Dansen (Borodin) en 

Schilderijententoonstelling (Moussorgsky). Informatie: 

www.orkestzuid.nl en www.nieuw-geluid.nl.
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Taptoe Delft met topbezetting
Vrijdag 7 en zaterdag 8 september (21.00 uur) 

transformeert de historische Markt in Delft weer tot een 

heus taptoe-theater. Nationale en internationale topacts 

treden voor het voetlicht. Het voorlopige deelnemers-

veld: WMC-kampioen show-, marching- en concertband 

Flora Band Rijnsburg met de show Britain’s Best; show-

band Takostu Stiens, WMC-kampioen op het onderdeel 

marsparade; show & marchingband Exempel Empel 

met de show Can you feel it? en drum- en showfanfare 

Advendo Sneek. De band De Drumgabbers verzorgt met 

een afwisselende mix van Nederlandstalige muziek 

en tijdloze nummers het voorprogramma. Special item 

is dit keer een interactieve battle van een orkest van 

honderd trompettisten. Zaterdag 8 september (16.00 

uur) presenteren de deelnemers en andere korpsen 

uit verschillende delen van Nederland zich tijdens een 

streetparade. Informatie: www.taptoedelft.nl.

J U N I

Za 16 KRIMPEN A.D. IJSSEL, COLLEGE 20.00 UUR Zomeravondconcert Concordia Krimpen aan den IJssel. 

Ma 18 SLIEDRECHT, DAL SEGNO  Euphoniummasterclass met Glenn van Looy.

Za 30 DEN HAAG, NIEUWE KERK 20.15 UUR Concertserie Blazen aan het Spui met Orkest Zuid en Nieuw Geluid. 

Za 30 DORDRECHT, GEBOUW DRECHTSTAD 09.30 UUR Play-in voor blaas- en slagwerkmuzikanten. Organisatie Drechtstad Muziekvereniging. 

Za 30 DEN HAAG  Opluistering veteranendag Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA). 

Za 30 TER AAR, LINDENPLEIN 19.30 UUR Taptoe Ter Aar. 

J U L I

Za 14 WASSENAAR, DORPSPLEIN  Concert muziekvereniging Excelsior Wassenaar. 

S E P T E M B E R

Vr 07 / Za 08 DELFT, MARKT  Taptoe Delft. 

Za 15 SCHIEDAM, WENNEKERPAND 20.00 UUR Jubileumconcert harmonie Ambrosius Schiedam. 
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Deadline voor provinciepagina’s
Aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concour-

sen, themadagen en andere (openbare) activiteiten voor de provinciepa-

gina’s in de periode van tussen 20 september en 25 november dienen 

uiterlijk MAANDAG 20 AUGUSTUS  2018 bij de redactie binnen te zijn. Het 

redactieadres is: redactie@klankwijzer.nl

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

datum, locatie, aanvangstijd, namen van de uitvoerende verenigingen, uit te 

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden 

(bijvoorbeeld gastsolisten, cross-overs, premières, speciale aanleiding etc.).

De volgende uitgave verschijnt op 18 september 2018.
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SAMEN GEDREVEN DOOR MUZIEK

•  ITTERVOORT (NL)  •  LUMMEN (B)  •  WWW.ADAMS-SHOP.NL  •
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